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نخستین مرکز رسمی آموزش 
هنرهای سنتی در دورة ي معاصر



گنبد قابوس، واقع در استان گلستان، برج بلند و زیبایی 
است که شهر گنبد قابوس، در پیرامون آن شکل گرفته 
است و در واقع نام خود را به این شهر بخشیده است. این 
شهر پایتخت پادشاهان آل زیار، بوده است. قدمت این برج یا 
بنا به سدة چهارم هجری )سال 375 هجری خورشیدی( و 
زمان پادشاهی کاووس پور وشمگیر بازمی گردد.

این بنا بلندترین برج تمام آجری جهان است. ارتفاع بنا به 
همراه پی آن ۷۲ متر است و بر روی تپه ای به ارتفاع پانزده 
متر قرار گرفته است.

این برج شامل دو بخش است: 1. پای بست بنا و بدنه. ۲. 
گنبد مخروطی.

بدنة گرد بیرونی گنبد کاووس دارای ۱5 َتْرک یا دندانة نود 
درجه است؛ همانند ستارة ده پر. این ترک ها از پای بست بنا 
آغاز و تا زیر سقف گنبدی ادامه می یابد و میان این ترک ها 
با کوهه ای آجری پر شده است. گنبد مخروطی بنای برج در 
بلندای ۳۷ متری قرار دارد.

این گنبد دو پوسته است و 18 متر ارتفاع دارد. گنبد درونی 
مانند گنبدهای خاکی به شکل نیم تخم مرغی و از آجر 
معمولی است و پوستة بیرونی با آجر دنباله دار.

بلندای این گنبد مخروطی 18 متر است و در بدنة شرقی 
روزنه ای جای داده شده که بلندای آن یک متر و نود 
سانتیمتر است. ورودی بنا در گوشة جنوبی آن است که 
۱/5 متر پهنا و 5/55 متر بلندا دارد. سردر این درب، 
طاق نیم گردی است که مقرنس کاری شده است. محققان 
معماری این طاق را از نخستین نمونه های مقرنس کاری 
می دانند.

دو کتیبه به خط کوفی، کمربندوار، بدنة بنا را تزیین 
کرده است که یک سوی آن در 8 متری پای آن و دیگری 
باال در زیر گنبد مخروطی قرار دارد. این کتیبه ها ساده 
و آجری، برجسته و خوانا هستند و دورتادور آن ها، قاب 
مستطیل شکلی از آجر قرار دارد.

ویژگی بنا
چیزی که موجب امتیاز این بنای تاریخی بر بناهای مشابه 
شده است سازة بی نقص آن است که این برج را در زمرة 
بهترین آثار مهندسی تاریخ بشر قرار داده است. این امتیاز 
در یک نظرسنجی بین المللی که بین معماران مشهور جهان 
برگزار شده به برج گنبد داده شده است. این برج فقط از 
آجر ساخته شده و هیچ گونه استوارکننده ای ندارد و در 
طول عمر بیش از هزارساله اش حتی با تحمل دو زمین لرزة 
شدیدتر از ۶ ریشتر، همچنان استوار و پابرجا است.

میل گنبد که در میان آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود، 
پس از سال ها در همایش سی وششم یونسکو، در زمرة 
میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شد.

گنبد قابوس
بلندترین برج تمام آجری جهان
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بهار تعلیم وتربیت را به همکاران ارجمند هنر تبریک می گویم. 
امیدوارم با انرژی فراوان و سرشار از شوق تدریس، سال تحصیلی 
را آغاز کنید. ضمن تقدیر از خدمات سخت كوشانة حجت االسالم 
محمدیان، در سال ۹۷ با حضور دکتر حیدر تورانی در سازمان 
پژوهش، شوق نگاه تازه در حال و هوای فعالیت ها قوت گرفته 
است. تأکید دکتر تورانی داشتن دیدگاه های نوین و تصویر کالن 
از تعلیم وتربیت و رفتن به سوی آن محور اساسی و درون مایة 
اندیشة ایشان است. این تصویر کالن چیزی جز تحول، در نظام 
برنامة درسی، نیست. بر این اساس است که باید تمام نیروها 
برای این هدف مهم و این چشم انداز آینده بخش بسیج شوند. 
نقطة کانونی این چشم انداز متوجه آینده است و شوق بهتر شدن 
است1.  انگیزه آفرینی  و  امیدبخشی  برای  محرک  موتور  همان 
اینکه در کجا هستیم امری بایسته است و اینکه باید به کجا 
برویم امری حیاتی است لذا همیشه باید با در نظر داشتن آن 
تصویر کالن، برنامه ریزی الزم را داشته باشیم. خوشبختانه در 
سال جاری چرخة تألیفات هنری تکمیل و کتاب های فرهنگ و 
هنر هفتم، هشتم و نهم و درس اختیاری هنر در سال های دهم 
و یازدهم نهایی شد و به این ترتیب تکلیف دبیران هنر برای این 

مهم مشخص گردید.
هنر،  آموزشی  گروه های  نشست های  برپایی  سان  همین  به 
جشنوارة الگوهای برتر تدریس، جشنوارة درس پژوهی در هنر و 
جشنوارة تجارب برتر تدریس هنر، نشان می دهد که درس هنر 
مقوله ای پراهمیت و تثبیت شده است که می تواند با اهتمام ویژة 
معلمان در تدریس، کارکرد و وظیفة شایستة خود را در جهت 
شکوفایی حّس زیبایی شناختی در دانش آموزان به خوبي انجام 
دهد. تجربه های میدانی ما در دیدار از کالس ها و گفت وشنود 
با دبیران هنر نشان می دهد که بنا بر اقتضای درس هنر، روش 
یاددهی  جریان  در  مناسب  درسی  فعالیت  و  فعال  تدریس 
یافته است. تدریس  یادگیری رونق دل چسب و جاذبه داری  و 
فعال تدریسی است که در آن، بر فعالیت شاگرد و دانش آموز 
تأکید می شود و در این فرآیند آن ها نقش پویا و جستجوگرانه ای 
به  معلم  محوریت  و  راهنمایی  با  آن ها  هستند.  عهده دار  را 
و رشد  بالندگی  به  تعامل دوسویه  و  تجربه می پردازند  کسب 
آن ها منجر می شود. به همین سان آرام آرام و با شیبی مالیم 
دبیران تخصصی هنر جای دبیران غیرتخصصی را می گیرند و 
کار به دست کاردان در کالس هنر می افتد. یافته های یکی از 
تحقیقات که در خراسان رضوی انجام شده نشان می دهد که 
۷۰ درصد از حجم نمونه شامل دبیران هنر اذعان داشته اند که 
داشتن تخصص و تحصیالت مرتبط در رشتة هنر علت اصلی 

   یادداشت سردبیر
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۱. برگرفته از سخنان دکتر تورانی 
مورخ 97/7/5

۲. محمدهادی سلطانی دبیر هنر 
سروستان، مورخ 97/2/6

نیز گفته اند که عالقه مندی و  تدریس آن هاست و ۲۰ درصد 
و هنر  فرهنگ  آن ها در رشتة  تدریس  مهارت موجب  داشتن 
است و باالخره و خوشبختانه فقط ۱۰ درصد اظهار کرده اند که 
هنر  تدریس  به  ناچاری  روی  از  و  تکمیل ساعات درس  برای 
بیانگر آن است که درس هنر دیگر در  نکته  این  پرداخته اند. 
آموزش وپرورش ما درسی تزئینی و برنامه پرکن نیست؛ و اینکه 
جایگاه مقولة فرادرسی هنر در نظام تعلیم وتربیت تثبیت شده 
هنر  دبیران  تمام  که  است  تصویر کالنی  همان  این  و  است 

می توانند به آن اهتمام کنند.
خوشبختانه دبیران توانمند هنر، از صاحبان تجربه های هنری 
واال گرفته تا معلمان جوان باذوق و انگیزه، هیچ گاه کالس را از 
ایده یابی و ایده سازی خالی نگذاشته اند. هر بار که به شوق دیدار 
دبیران هنر به استان های کشور می روم تجربه ها و موضوعات 
ناشنیده و نادیده ای می بینم که شور و شوق مضاعفی را در من 
زنده می کند و با خود می گویم ای کاش دانش آموز بودم و افتخار 
شاگردی چنین معلمانی را پیدا می کردم؛ زیرا احساس می کنم 
که چقدر این درس لذت بخش و لذت آفرین شده است. یقین 
دارم که ایجاد توانمندی در هنر خالق و زایش هنری در بین 
دانش آموزان مستلزم همین توانایی و شایستگی در دبیران هنر 
است. درس هنر و درون مایه های متنوع و متعدد آن بیانگر این 
واقعیت است که »یادگیری فقط از کتاب درسی نیست« و 
طبیعت بهترین زمینه ساز و بزرگ ترین آموزگار برای درس هنر 
است. بی دلیل نیست که آن دبیر هنر خوش ذوق سروستانی2 
برای درس عکاسی مراحل مختلف از کاشت بذر گیاهان مراحل 
تکوین و رشد آن ها را سوژة کالس عکاسی خود قرار داده است. 
همان روشی که تمام وجود دانش آموزان را با عجایب طبیعت و 
فرازوفرودش تسخیر کرده است و درنهایت به برپایی نمایشگاه 
عکس از مراحل رشد گیاه انجامیده است. نمایشگاهی که حّس 

زیبایی شناختی را به خوبی تلطیف می کند.
بیاییم با استفاده از ظرفیت گروه های آموزشی تصویر کالن 
تعلیم وتربیت هنری را استفاده از دبیران مجرب و متخصص هنر 
قرار دهیم و با برپایی دوره های آموزشی و کارگاه ها و نشست های 
هنری دبیران غیرمتخصص را در تجربیات و داشته های خود 
سهیم کنیم. این کار گرچه امري زمان بر و طاقت فرسا خواهد 
بود اما می تواند رایحة تغییر را در کادرسازی هنری به مشام 
ما برساند. زیرا تغییر حرکتی است که به آینده نظر دارد. به طور 
حتم هم فکری گروه های آموزشی در سطح ملی و اهتمام پایگاه 
کشوری درس هنر به این مهم راهگشا خواهد بود. براي همة 
همکاران ارجمند در سال تحصیلی جدید آرزوی توفیق مي كنم. 
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خواص تصویری
 حروف و نشانه نوشته

گپ وگفتی با دامون خانجانزاده، 
طراح گرافیک و نشانه نوشته

اشاره
مراحـل  از  زمـان  گـذرگاه  در  نوشـتار  عنصـر 
تصویـری، اندیشـه نگار به مرحلة آوانگار رسـیده 
اسـت اما با اوج گیـری ارتباطات تصویری، عناصر 
نوشـتاری عـالوه بر ابالغ مفهـوم و معنا به لحاظ 
فـرم و خـواص ظاهـری در جایـگاه تصویـر نیـز 
نوشـتاری  نشـانه های  می کننـد.  نقـش  ایفـای 
یـا عنوان نوشـته ها امـروزه در حـال افزایش انـد 
و اهـل گرافیـک بـا سـفارش های رو بـه تزایـد 
بـرای این گونـة هنـری مواجه اند. اینکـه کارکرد 
نشانه نوشـته و مزایـای کیفیت آن چیسـت و در 
رونـد تحـول نگاه هـای هنـری چگونـه می تـوان 

معیارهـای الزم را بـرای آن مورد توجه قـرار داد، محور اصلی گفت وگو 
بـا دامـون خانجانـزاده، طـراح گرافیـک و نشانه نوشـته، اسـت. موضوع 
نشانه نوشـته در رشـتة گرافیک سـال سوم هنرسـتان های هنری مورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در عین حـال، صحبت هـای خانجانـزاده در 
پیونـد بـا مباحث روزآمـد نشانه نوشـته اسـت. از این منظـر، او دبیران 
و مدرسـان هنـر را بـا آخریـن دیدگاه هـا در ایـن مـورد آشـنا می کند. 
رشـد آمـوزش هنـر از همـکاران گرامـی دعـوت می کنـد کـه موضوع 
نشانه نوشـته ها را به عنـوان یکـی از قالب هـای هنـری و مهـم گرافیک 
در تحقیقـات و مطالعـات خـود مـورد توجه قـرار دهند و آثـار قلمی و 
نتایـج آن را به منظـور چـاپ در اختیـار مجلـة آمـوزش هنـر بگذارند.

هیئت تحریریة رشد آموزش هنر
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با استعانت از خداوند بزرگ و 
با عرض سالم خدمت دوستان 
حاضر، تشکر می کنیم از آقای دامون خانجانزاده 
و همچنین اعضای محترم هیئت تحریریه، آقای 
و  گرافیک(  ارشد  )کارشناس  بابائیان  مجتبی 
آقای کاظمی )کارشناس ارشد گرافیک( و سرکار 
خانم یغمائیان مدیر داخلی مجلة رشد آموزش 
شما  خدمت  در  امروز  که  را  بحثی  محور  هنر. 
خواهیم بود، مروری بر تاریخچة »عنوانْ نوشته« 
»آرم نوشته«، »سرلوحه«،  آن  به  البته  که  است 
می گویند.  هم  »نشانه نوشته«  و  »لوگوتایپ« 
طبیعی است که هدف ما بحث کاربردی به لحاظ 
اینکه  ارتباط تصویری در فضای هنری است و 
دبیران هنر با این موضوع بسیار مهم آشنا شوند. 
چون می دانیم که یک روند رو به تزایدی برای 
استفاده از نشانه نوشته وجود دارد. مطابق روال 
مصاحبه هایی که ما انجام می دهیم، تقاضایم از 
جنابعالی این است که به اجمال خود را معرفی 
بدانند پشتوانة  فرمایید که عزیزان مخاطب ما 
چه  می خوانند،  که  صحبت هایی  و  بیانات 
تجربه های عینی و عملی است. در حین بحث، 
دوستان هم با بیان نکاتی که به ذهنشان می رسد 
طرح مسئله کنند که ما بتوانیم نهایت استفاده را 

بکنیم.
ستارخان  خیابان  در  نو،  دریان  محلة  زندگی ام  محل 
گذراندم.  امیرکبیر  مدرسة  در  را  ابتدایی  دورة  است. 
در دورة راهنمایی به مدرسة مفتح رفتم و دبیرستان 
نظام  در  را  متوسطه  دورة  دانش،  پیام  مدرسة  در  را 
قدیم، در رشتة ریاضی، رشته ای کاماًل بی ربط با کاری 
که االن دارم، انجام می دهم، گذراندم؛ با تجدیدی ها و 

افتادن های مکرر. درسم خیلی بد بود و تقریبًا شاگرد 
یکی مانده به آخر کالس بودم.

 عالقه مندی شما به رشتة گرافیک از 
همان موقع شروع شد یا اینکه چون از آن رشته 

ناکام شدید، به رشتة گرافیک رو آوردید؟
روزنامه دیدم که  اول دبیرستان آگهی ای در  در سال 
برای نساجی بروجرد یک لوگو )نشانه نوشته( می خواهند. 
کاری کردم و برای روزنامه فرستادم. فراخوان بود و من 
مدتی  از  بعد  بودم.  کرده  رسم  مداد  با  ابتدایی  کاری 
از  هیچ کدام  جزء  من  کار  و  فرستادند  را  کارها  پاسخ 
کارهای اول و دوم و سوم نبود. در آنجا متوجه شدم 
که اصاًل نشانه چیست. من نقاشی فرستاده بودم. خط 
را می دانستم؛ چون از کودکی شاگرد استاد فرادی بودم. 
منتها اینجا بحِث نشانة تصویری بود. آن ها در حقیقت 
می خواستند به یک نشانه آیکونیک برسند؛ نوشتاری 
هم نبود. اگر نوشتاری بود باز هم نمی دانستم که باید 
نوشتاری کار کنم. من احساس کردم که منطقه ای از کار 
هنری است که من خیلی دوستش دارم. احساس کردم 
عرصة طراحی نشانه، گنجاندن بحر در کوزه است؛ یعنی 
شما باید تمام منظورهای کارفرما را چه ارگان باشد، چه 
شخص در یک فضای کوچک به نام نشانه بگنجانید. 
آن ها کار برتر را فرستادند و من با دیدن کار برگزیده 
متوجه شدم که نشانه اصاًل این است و آن کاری که 
من کرده ام اصاًل کار اشتباهی بوده است. موقع تعیین 
رشته که شد، با یکی از مطبوعاتی های باسابقه به نام       
سیروس علی نژاد که از نسل استاد فرید قاسمی و محمد 
گلگون هستند مشورت کردم. ایشان به من گفت که تو 
االن )سال اول دبیرستان، سال 66- 65( تخصصی داری 
که در سال های آینده با رکود و انحطاط مواجه می شوی. 
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نشانة مجلة آدینه را برای من مثال زد و گفت در سالیان 
آینده تخصص فعلی شما به دردت نخواهد خورد. طوری 
که بعداً هم به این قضیه رسیدم که خوشنویسی صرف 
برای گذراندن زندگی واقعی انسان امروزی چیزی در 
حقیقت دلی است. در حقیقت، جامعه خیلی جلوتر از 
خوشنویسان است. چیزهایی که ما امروز تحت عنوان 
قطعات خوشنویسی می بینیم، به آن منظور گذشتگان 
نیست که می گفتند: »قطعة خوشنویسی چیزی است 
بگیرد؛ مثل  آدم جا  ابعاد در آغوش یک  لحاظ  از  که 
فرزند است.« من فکر می کنم آن یک مهارت است که 

ارزش گذاری خودش را دارد.

 آیا فرمایش آقای علی نژاد این تأثیر 
را روی شما گذاشت؟

مرا با حرفة گرافیک آشنا کرد؛ طراحی گرافیک یا همان 
گرافیک دیزاین. در حقیقت، یک منطقة فوق تخصصی 
از گرافیک دیزاین را به من نشان داد. گفت که »طراحی 
نشانه« عرصة زورآزمایی یک طراح گرافیک است. اگر 
کسی بتواند طراحی نشانه را به سامان برساند، به معنای 
به  در  ابزاری  هیچ  است. چون  )دیزاینر(  طراح  واقعی 
سامان رساندن یک نشانه به شما کمک نمی کند. گاهی 
در پوستر، در طرح جلد کتاب، در بروشور در همة این ها 
و در حقیقت جلوه هایی  تصاویر  و  نرم افزارها  از  نوعی 
وجود دارد که حتی فکر را منحرف هم می کند. مدار 
تفکر شما را جهت نمی دهد. مجری فکر شماست، اما 

نرم افزار و کامپیوتر به فکر شما جهت هم می دهد.

وارد  ریاضی  دیپلم  از  بعد  شما   
دانشگاه شدید؟

بله.

کار  عملی  کار  کنار  در  سال ها  آن   
تجربی هم انجام می دادید؟

نداشت؛  سفارش دهنده  طبیعتًا  که  بود  کارهایی  بله. 

یعنی خودفرما یا خویش فرما بود. در طراحی گرافیک 
انبوه  کارهای تک نکته ای که تکثیر نمی شوند، تولید 
نمی شوند. کارهای خویش فرمایی و تک نکته ای را خود 
طراح برای خودش سفارش می دهد؛ مثاًل من می توانم 
در دفتر خودم بنشینم و برای کودکان کار در آفریقا 
نداده  من سفارش  به  را کسی  این  کنم.  تهیه  پوستر 

است؛ خودم به خودم سفارش داده ام.

چه  از  شما  دانشگاهی  تحصیالت   
زمانی شروع شد؟

در  شد؛  شروع  سال ۷۳  از  من  دانشگاهی  تحصیالت 
دانشکدة هنرهای زیبا که با استادان مبرز روزگار مثل 
استاد ممیز و استاد احصایی آشنا شدم. در سال های 
به  بزرگان  این  که  شدم  لطفی  متوجه  دانشکده  اول 
من داشتند. می گفتند واحدها حتی اگر تصویرگری یا 
تصویرسازی یا چیز دیگری است، تو با خط کار کن؛ تو 

کار خودت را بکن.

 یعنی در کار ارتباط تصویری به جای 
دایره و مربع و مستطیل و سایر موارد دست مایة 

شما عناصر خط بود؟
عناصر نوشتاری بود؛ چون باید روی خوشنویسی هم 
فرایندی انجام بشود تا به یک کار گرافیک تبدیل شود. 
خوشنویسی برای همة مهارت ها هنر بسیار حاصلخیزی 
روی  نوشتاری  یک  و  می گذارد  را  پرتره  طرف  است. 
را شل  غربی ها  پای  به شدت  این  و  می نویسد  صورت 
می کند. حق هم دارند؛ در هیچ جای دنیا ما نظیر هفت 
دستگاه موسیقی، هفت دستگاه خط نداریم. ما هفت 
دستگاه مستقل خط داریم. خطوط مختلف داریم که 
هر یک از آن ها برای منظور متفاوتی است. کارکردهای 
خاصی دارند. حتی جالب است از هماغوشی و همسایگی 
چند خط یک اتفاق دیگر باز بیفتد. در سال های آغازین 
تحصیلم در دانشکدة هنرهای زیبا مرحوم ممیز به من 
گفتند که این تخصص را شما می توانید ادامه دهید. 
تحلیلی که دارید می کنید گرافیک است و پیشینه و 
گذشته ای که دارید، مرحلة ممتاز خوشنویسی است. 
کار  خوشنویسی  جای  به  این ها  ترکیب  با  می توانید 
یک  من  به زعم  خوشنویسی  چون  بکنید.  خالق تری 
مهارت است؛ یعنی اگر امروزه ما انسان باهوشی داشته 
باشیم که بتواند خالق ترین ترکیب ها را در خوشنویسی 
انجام بدهد، چیزهای خارق العاده ای به ذهنش برسد اما 
دستش عرق کند، نمی تواند بنویسد. به خاطر همین، با 
یک عذر پزشکی این آدم نمی تواند خط بنویسد. پس، 

تایپ فیس »دیبا«
اثر: دامون خانجانزاده 

مجموعه اتود برای یک تایپ
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خط هنر نیست؛ یک مهارت است؛ مثل هنرهای رزمی. 
خیلی هم محترم است ولی یک مهارت است.

 شما در مرحلة کارشناسی ارشد هم 
ادامه تحصیل دادید؟

دادم  ادامه  ارشد  کارشناسی  دورة  در  تحصیل  به  من 
ولی به عللی انصراف دادم. پایان نامه ام را هم نوشتم ولی 
دفاع نکردم. موضوع پایان نامه ام تایپ، تصویر، پیام بود. 
عناصر نوشتاری و عناصر تصویری، که گرافیک به اعتبار 
ترکیب آن ها به وجود می آید. پیام رسانی؛ یعنی شما در 
حقیقت با به کارگیری عناصر نوشتاری و تصویری پیام را 
می رسانید. اگر موفق به پیام رسانی شدید، پس دیزاینر 
هستید. بر این اساس، صرف در کنار هم قرار گرفتن 

تصویر و نوشتار منجر به ایجاد گرافیک نمی شود.

 سؤال من این است که عنوان نوشته 
یا نشانه نوشته را چه باید تعریف کنیم؟ تاریخچة 
مختصری هم از ایران و هم از دنیای غرب مطرح 

فرمایید.
به طور عمومی اگر بخواهیم دربارة نشانه های نوشتاری 
صحبت کنیم، اصواًل نشانه سرآغاز آشنایی یک جامعه 
تخصص  یک  یا  فرد  یک  ارگان،  یک  فعالیت،  یک  با 
است. معادل تصویری نام یک ارگان، یک شخص، یک 
گذشته،  در  آن.  نشانة  می شود  محل  یک  یا  مؤسسه 
انسان ها متناسب با تخصصشان یک انگشتری داشتند 
و آن انگشتر به طور موجز می توانست بگوید که آن آقا 
مثاًل لحاف دوز است و هم زمان با مرگ او این انگشتر 
از  انگشترها  می شکست. من فکر می کنم که اگر این 
بین نمی رفت، ما گنجینه ای غنی از این تخصص ها و 
اسم آن ها داشتیم. همان طور که در خوشنویسی داریم؛ 
مثاًل میرزا حیدر گنده نویس که تخصص او خطی بوده 
که می نوشته و خارج از آداب و محک و معیار خط، و 
بزرگ تر می نوشته است. یعنی ما تعریف خیلی جامعی از 
این آدم داریم. نشانه نوشته از گذشته به صورت عمومی 
داشته ایم،  کتاب  چون  است.  داشته  وجود  جامعه  در 
اما  است  داشته  وجود  این ها  همة  داشته ایم،  فعالیت 
به صورت مدرن و آکادمیک ما این ها را از حرفة گرافیک 
گرفتیم و با آن ها آشنا شدیم. در سه یا حتی پنج دهة 
از غرب یاد گرفتیم و تمام  اخیر ما تخصص نشانه را 
درسش چیزی است که همراه با گرافیک به کشورمان 

آمده است.

 استادانی که به آن قوام بخشیدند 

و نشانه نوشته را باز کردند و آن را در 
چه  کردند  جاری  ما  هنری  درون مایة 

کسانی بودند؟
میرزا  نشانه  طراحان  جدی ترین  از  یکی 
قاجار،  معروف  خطاط  کلهر،  محمدرضا 
دوره  آن  روزنامه های  نشانه نوشتة  است. 
بوده  کلهر  اثر  شرافت  تربیت، شرف،  مثل 
است؛ نقش و نگاری که مثاًل فرشته هایی 
بودند که به صورت قرینه در دو طرف قرار 
داشتند یا آن حرکت گیاهانی که دور این 
نشانه بودند، چیزی بوده که از غرب سفارش 
ایران  داخل  در  یعنی  می آمد؛  و  می دادیم 

ساخته نمی شد. حتی شیر و خورشیدهایی که باالی 
کاخ سنگی استفاده می شده است، ریشة داخلی ندارد. 
ما به هیچ وجه در باالی یک بنای معماری دو فرشته با 
بال قرینة همدیگر نداریم. ما خط کوفی بنایی، کتیبة 
متقارن، کتیبة چهار فتحی و کتیبة دو فتحی داریم. اما 

تصویر فیگور به صورت مشخص نداریم.

که  کلهر  مرحوم  خود  البته   
نمی دانسته است دارد نشانه نوشته خلق می کند؟
میرزا  کارهای  امروزه  که  نگاهی  حتی  به هیچ وجه. 
بدون  می داند،  گرافیکی  طراح  را  اصفهانی  غالمرضا 

شالودة علمی و با تعصب است.

 شما عنوان نوشته ها یا نشانه نوشته های 
قدیمی را در روزنامه ها ذکر کردید. بیاییم جلوتر؛ 
در نظام دانشگاهی مثاًل از سال ۱3۱3 که دانشگاه 
تهران شکل گرفت، چه کسانی عنوان نوشته را 
چه به شکل تجربی و چه در نظام آکادمی آغاز 

کردند؟
اگر بپذیریم که در دورة پهلوی اول و دوم، به خصوص در 
دورة دوم، تخصص هایی داشته وارد کشور ما می شده، 
بسیاری از این نام های غربی را مرحوم حسن زرین خط 
با خط نستعلیق نوشته است. حتی می توانم بگویم شاید 
آمار بیشترین نشانه نوشته -اگر آن را بهره گیری صرف 
از عناصر نوشتاری تعریف كنیم- به لحاظ تعداد، کار 
استاد زرین خط است. عناوین »اشنو ویژه«، »بانک ملی 
ایران«، »قیمت های روی اسکناس«، »دیوان حافظ« و 
خود حافظ کار ایشان است. وی مشاقی بوده که به لحاظ 
اینکه حجره داشته محل مراجعه بوده است. زرین خط در 
دارالتعلیم خود، واقع در خیابان ناصرخسرو، شاگردهایی 
داشته که می رفته اند و نوشتار را یاد می گرفته اند. هم 

یکی از 
جدی ترین 

طراحان نشانه 
میرزا محمدرضا 

کلهر، خطاط 
معروف قاجار، 

است
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اینکه به این بزرگوار سفارش داده می شده است.

را  استفاده  نهایت  خط  ظرفیت  از   
می کرده و کار می گرفته است.

دورة پهلوی اوج استفاده از خط نستعلیق بوده است.

محصول  یک  برای  ایشان  وقتی   
عبارات و نشانه هایی می نوشتند، آیا این را که 
ارتباط دارد، در  با آن محصول  نوشته شان  نوع 

نظر می گرفتند؟
به نکتة بسیار خوبی اشاره کردید که به نظر من یکی از 
سوءتفاهم های طراحی گرافیک است. باید بپذیریم که هر 
تعریفی، هر کلمه ای، هر معنایی را نمی شود ترجمه كرد؛ 
مثاًل می توانید بگویید برای کتابی با مضمون حماسی از 
کدام خط استفاده کنیم ولی اینکه شما بگویید از یک 
خطی استفاده کنیم که خورشید را برساند، این به نظر 
من برای گول زدن مشتری است و هیچ کدام از آن ها 
مبنای علمی ندارد. مرحوم زرین خط هم که در آن دوره 
می نوشته مثاًل اشنو ویژه یا هما فیلتردار، اگر آن خط 
را مرور کنید متوجه می شوید که داشته کار آن کارفرما 
را راه می انداخته است؛ چون آن موقع هنوز گرافیک به 
شیوة تخصصی مطرح نبوده است. در آن زمان، حتی به 
کسانی که کار گرافیک می کردند می گفتند نقاش های 

تبلیغاتی؛ یعنی طراح گرافیک جایگاهی نداشته است و 
هنوز هم ندارد. بعضی ها خودشان برای خودشان این 
جایگاه را می سازند. هنوز هم در مورد طراح گرافیک 
استراتژی  در یک کمپین می گویند که آن کسی که 
را تعیین می کند از همه باالتر است. ببینید در نظام 
دیرینه، طراح گرافیک که خیلی هم باید ساکت باشد، 
آن ته نشسته است. وقتی آقایان استراتژیست و مدیر 
و کپی رایتر حرف هایشان را زدند، به او می گویند یک 
گوشه بنشین و برای ما یک لوگو طراحی کن؛ مثاًل بانک 
سامان. برای خود من این اتفاق ها زیاد افتاده است. مثاًل 
بنویس بانک سامان؛ چون شما لوگو کار می کنید و من 

هم لوگوی آن را طراحی کردم.

به  کسانی  چه  دانشگاهی  نظام  در   
و چه  دادند  بیشتری  لعاب  و  رنگ  نشانه نوشته 

تالش هایی کردند؟
صادق  مرحوم  مشخص  به طور  دانشگاهی  نظام  در 
بلوچ  مجید  استاد  کاظمی،  هوشنگ  استاد  بریرانی، 
اول طراحان  بهرامی پیش گامان نسل  استاد محمد  و 
گرافیک بودند. نشانه نوشتن به طور طبیعی در کارشان 
این ها  اینکه  خاطر  به  تخصصی.  به طور  نه  است  بوده 
شرکت هایی داشتند. این شرکت ها كه در حقیقت محل 
بروشور  که  آنجا  می آمده  کسی  است.  بوده  سفارش 
به صورت  را  محصوالتش  است  می خواسته  یا  داشته 
آگهی در روزنامه معرفی کند. به او می گفته اند که چرا 
شما اصاًل لوگو ندارید و او می گفته است خوب خودتان 
شوینده  پودر  نشانه نوشتة  مثل  بسازید.  برایمان  لوگو 
بلوچ است. در محیط دانشگاهی  سپید که کار استاد 
نام مرحوم  که شما فرمودید به طور مشخص می توان 
مرتضی ممیز را عنوان کرد. از همان زمانی که گرافیک 
تحصیلی مطرح شد  رشتة  به عنوان یک  ما  در کشور 
)فکر می کنم سال ۴۷ بود( با مشورت با مرحوم ممیز 
و استاد احصایی واحد خوشنویسی و طراحی حروف را 
هم داشتیم. کارگاه های تخصصی نشانه و پوستر را هم 
داشتیم. طرز تهیة طرح جلد کتاب را داشتیم؛ یعنی 
آن ها آمده بودند تخصص های گرافیک را جدا و در آنجا 
نشانه، هشت  واحد  دو  مثاًل  که  بودند  کرده  مشخص 

واحد طراحی حروف و غیره.

و  می شود  مطرح  سؤالی  اینجا  در   
از دهة 1350  ما  اینکه  به رغم  این است که  آن 
چرا  داشته ایم،  نشانه نوشته  تخصصی  واحد 
نشانه نوشته نگار قوی نداشته ایم؟ یعنی هر دهه 

شما وقتی به 
تاریخ آموزش 
و فضای آرمانی 
آموزش و کالس 
و دانشکده ها 
و مکتب و 
مدرسه ها 
نگاه می کنید، 
می بینید که دو 
تا تخصص مورد 
غفلت قرار گرفته 
است؛ یکی 
طراحی تایپ و 
طراحی حروف 
)تایپوگرافی( و 
دیگری طراحی 
نشانه

تایپ فیس قبلی بانک سامان که 
از فونتی ساده استفاده شده بود

تایپ فیس تازة بانک سامان که به 
وسیله دامون خانجانزاده طراحی گردید
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نشانه نوشته »نشان اردیبهشت«

نشانه نوشته گروه فرهنگی »نون«

زمینه  این  در  که  کسی  که  باشیم  منتظر  باید 
بر  انتظار کارفرما دارد، مبتنی  از  حس درستی 
ارزش های بنیادی فرهنگ ما، چیزی خلق کند. 
با وجود این همه فارغ التحصیل گرافیک چرا این 
خأل وجود داشته است؟ سؤال دیگری هم دارم؛ 

مرز نشانه نوشته با تایپوگرافی کجاست؟
است.  تخصصی  کاری  مبحثی  هر  گرافیک  حرفة  در 
شما وقتی به تاریخ آموزش و فضای آرمانی آموزش و 
کالس و دانشکده ها و مکتب و مدرسه ها نگاه می کنید، 
می بینید که دو تا تخصص مورد غفلت قرار گرفته است؛ 
و  )تایپوگرافی(  حروف  طراحی  و  تایپ  طراحی  یکی 
دیگری طراحی نشانه. یک دلیلش این است که برای 
جذب بچه ها به حرفة گرافیک به هیچ وجه معیاری به 
نام مهارت حروف وجود ندارد. االن اگر کسی بخواهد 
قرار  عالی  آموزش  پذیرش  مورد  گرافیک  حرفة  در 
بگیرد لزومًا فقط امتحان طراحی می دهد. ما خطوطی 
داریم که در حقیقت تحریری هستند و خود جامعه 
-آهنگر، لحاف دوز و این ها- این خط را به وجود می آورند 
اوج  به  را  و می دهند به دست نخبگان و نخبگان آن 
و  هستند  تزیینی  که  داریم  هم  می رسانند. خطوطی 
خود نخبگان و در حقیقت خطاطان آن ها را به وجود 

می آورند.

 استنباط می کنم که یکی از مشکالت 
این است که دانشجوی ما پیشینة خوشنویسی یا 

خط نگاری جامعة خودش را نمی شناسد.
هم نمی شناسد هم کار با عناصر نوشتاری کار مهمی 
است. تخصص طراحی حروف و طراحی تایپ تخصصی 
غریزی است و آدمی را می خواهد که هم بر ناخودآگاه 
مثل  تخصص هایی  خودآگاه.  بر  هم  و  باشد  مسلط 
حقیقت  در  و  طراحی خط  و  تایپ  طراحی،  تخصص 
با هم و به طور موازی پیش  تا تخصص را  دو یا چند 
ببرد. هوش و حواسی می خواهد که نزد همگان نیست؛ 
تخصص طراحی حروف و خوشنویسی و خطاطی. بین 
تفاوت  این ها  و  تایپوگرافی  و  و خوشنویسی  خطاطی 
هست. اصواًل کسی که کار خط و تولید طراحی خط 
می کند، باید هم مهارت های دیداری داشته باشد هم 
مهارت های نوشتاری. چون عناصر نوشتاری هم دیده 
می شوند و هم خوانده می شوند. من احساس می کنم 
شما باید تسلط خاصی داشته باشید تا بتوانید عناصری 
مطالعة  مشمول  خواندن  در  هم  که  آورید  به وجود  را 
هم  و  بشود(  مطرح  یک خط  )به عنوان  بشوند  سریع 
اینکه در دیدار اوضاع درست وحسابی داشته باشد؛ یعنی 

بتوانید یک جمله را به سروسامان برساند.

این  در  که  است  این  شما  نظر  آیا   
قسمت آموزش نقش ندارد و ذاتی است؟

آموزش  مشکل  ما  گرافیک  مشکل  عام  به صورت  اواًل 
نشانه های  و  نشانه  دربارة  داریم  ما  که  حاال  است. 
نوشتاری صحبت می کنیم، دقیقًا جای اصلی قصور و 
کوتاهی را پیدا کردیم. ما باید سیستم جذب هنرجو را 
داشته باشیم. به نظر من سیستم کنکور ما اشتباه است؛ 
یعنی ماهرترین کسانی که آماده ترین ذهن ها را برای 
حرفه های هنری دارند، بیرون دانشکده ها هستند. شما 
کمتر آدم متخصصی را پیدا می کنید كه در حرفه های 
تخصصی دکترا داشته باشد. دکترا و مدارک را معمواًل 
گرافیک  حرفة  در  ندارند.  تخصصی  که  دارند  کسانی 
بزرگ ترین مشکل ما  تخصص نشانه و طراحی اصول 

مربوط به دانشگاه است.

 به نظر شما که به عنوان یک طراح 
مأنوس  هم  خوشنویسی  با  »نشانه نوشته« 
هستید، اکنون ما چه دستورالعملی را باید ارائه 
حس  بتوانند  فرهنگی مان  همکاران  که  بدهیم 
زیبایی شناسی را به درصدی از بچه ها که بتوانند 
در نشانه نوشته قوی بشوند، منتقل کنند؟ چند 

محور عمده را معرفی می کنید؟
ما هیچ وقت نیامده ایم مثل کشورهای پیشرفته خواص 
تصویری و زیبایی شناسی خط را معرفی کنیم؛ یعنی 
خطوط ایرانی و خطوط اسالمی و خطوط هفت گانه که 
این ها  تمام  دارند.  را  زیبایی شناسی  بیشترین ظرفیت 
در طبیعت قرینة تصویری دارند؛ مثاًل »ی« معکوس 
را می گویند بر اساس گربه ماهی است. پس، یکی آشنا 
کردن بچه ها نه فقط با نستعلیق بلکه با انواع خطوط 
است. تأکید ما بی اندازه روی خواص نوشتاری حروف 
بیگانه  خط  با  ما  آدم های  تحصیل کرده ترین  است. 
برای همین، یک خوشنویس  فراری هستند.  آن  از  و 
را که می بینند احساس عجیبی می کنند. اما دو نکته 

نشانه نوشته »دیگر«
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هست: تصویر از تایپ و تایپ از تصویر. یعنی حروف 
به مثابه تصویر )آراستن کلمه(؛ تصویر به مثابه حروف. 
داریم.  هم  با  نوشتار  و  تصویر  هم نشینی  نوع  ما چند 
یک  تصویر.  تایپ،  نوشتاری،  عناصر  تصویری،  عناصر 
نوع هم نشینی تایپ و تصویر داریم که به آن سپریشن 
در  محیط،  یک  در  یعنی  می گویند؛   )separation(
یک کار گرافیکی و در یک شیب گرافیکی كه داریم، 
تایپ اینجا تصویر و در حكم یک پوستر است. این یک 
وجود  پوستر  یک  در  تا  دو  هر  یعنی  جداست،  شیوة 
دارند ولی از هم جدا هستند. شیوه ای داریم که به آن 
فیوژن )fusion( می گویند؛ یعنی تایپ و تصویر با هم 
ترکیب می شوند. یعنی این دو یک پیکرة واحد می شوند 
و دیزاینی ارائه می گردد. به یک شیوة دیگر می گویند 
با  را  همه اش  را  گلی  یک  آمدید  شما  جایی  یک  که 
حرف الف تزیین کردید مثل کارهای قربانعلی اجلی. 
در حقیقت، در سنت خوشنویسی ما شیوة گلزار داریم؛ 
به جای اینکه بیرون آن محیط، خط تصویر بشود همة 
آن عناصر می آید در دل اندام های خط. در جواب اینکه 
چه کنیم تا این کتاب ها غنی بشوند این است که باید 
برعکس آن  و در حقیقت  اشیا  الفبایی  دربارة خواص 
خواص تصویری حروف و الفبا بحث کنیم. این دو تا و 
سوم اینکه انواع هم نشینی و هم جواری عناصر نوشتاری 
با  که  هنر  معلم  یک  کنیم.  کار  را  تصویری  عناصر  و 
کالسش گرفتار است، همین سؤال و جواب آخری ما 
را ببیند راه برایش مشخص می شود. سال را می تواند 
سه قسمت کند؛ بخشی از سال را بر بحث نوشتاری 
تأکید کند. یک بخش دیگر هم، همان بحث نوشتاری 
را بگذارد وسط هم راجع به چیزهای دیگر صحبت کند.

 عنوان نوشتة خوب در فرهنگ ایرانی 
چه مزایایی باید داشته باشد؟ به عنوان یک دبیر 
ویژگی هایی  هنر در یک عنوان نوشتة قوی چه 
را باید ارائه کنیم تا دارای مزایای زیباشناختی 

باشد؟
نشانه نوشته همان طور که از اسمش هم مشخص است، 
در حقیقت دیزاینی است که روی حروف انجام می شود. 
رعایت دو نکتة کلیدی می تواند نشانه نوشته را به یک 
نشانه نوشتة اعال تبدیل کند: 1. هماهنگی و همخوانی 
با رسم الخط رسمی کشور؛ بسیاری از نشانه نوشته های 
اند.  شده  درست  التین  حروف  بریدن  با  ایرانی 
نشانه نوشته هایی محکم هستند که به لحاظ استفاده 
و  رسم الخط رسمی کشور  مطابق  نوشتاری  عناصر  از 
در کشور  پذیرفته شده  به خطوط کالسیک  توجه  با 

باشند؛ 2. ساخت وساز این نشانه با منطق تجسمی و 
در حقیقت استدالل های منطقی تصویری باشد. مثاًل 
شد  صادر  که  زمانی  زمزم  زمزم.  نوشابة  نشانه نوشتة 
برگشت خورد؛ چون به گونه اي خوانده مي شد كه معناي 
خوبي نداشت. منطق تجسمی و رعایت آن وجود داشته 
و طراحی هم زیبا بوده است ولی مطابق با رسم الخط 
کشور نیست. همان طور که شما »ط« را برعکس کنید 
»تی« نمی شود. در جنگ روسیه و افغانستان، افغان ها از 
حلب های ماشین ها و بمب ها و ترکش ها داس و چکش 
ما آن جوری شدیم.  زندگی می کردند.  و  می ساختند 
اعراب بسیار بدتر؛ چون خط آن ها مهم تر است. به نظر 
خطوط  بهترین  از  یکی  و  دنیا  کامل  زبان  عربی  من 
دنیاست. برای اینکه خطشان شبیه خط التین بشود آن 
را مضحکه کرده اند. واقعًا شش التین را برمی گردانند و 

»واو« می سازند!!

 اگر اصول دیگری برای عنوان نوشتة 
قوی هست بفرمایید؟

از  و  کشور  یک  کالسیک  خطوط  قوانین  مطابق   .1
همه مهم تر در مجموع مطابق شیوة خط رسمی کشور 
باشد. 2. ساخت وساز این نشانه باید از منطق تجسمی 
بین المللی، منطق تجسمی دانشگاهی، و منطق محلی 
و لوژیک پیروی کند؛ مثاًل در شیشة سه جداره و پنجرة 
سه جداره شما از چه خطی استفاده می کنید که بتوانید 
پنجره و سه جداره بودن را تداعی کنید و کاالی شیشه 
را به جای فوالد نشان دهید؟ می توانیم بگوییم طراحی 

نشانه عرصة زورآزمایی در طراحی گرافیک است.

 چگونه ویژگی های یک عنوان نوشته 
را برای دانش آموزان تشریح و تدوین کنیم؟

اواًل نمونه هایی را باید برای بچه ها برشمرد که عمری 
از آن ها گذشته باشد. من ترجیحًا دوست دارم، معلم 
از  عمری  که  بدهد  توضیح  را  نشانه هایی  کالس  در 
آن ها گذشته باشد و تغییر نکرده باشد؛ یعنی جامعه 
این ها را پذیرفته باشد. نشانة اکثر بانک های ما تغییر 
نشانة  مثاًل  نمی تواند  امروز  جامعة  یعنی  است؛  کرده 
به نظر من روزنامة کیهان یکی  بپذیرد.  بانک رفاه را 
از زیباترین نشانه هاست. اصاًل خط خالی نیست و پر 
از گرافیک است. سرکش کوتاه شده؛ الفی که به مّد 
چسبیده بلند است اما اینجا کوتاه شده است. روزنامة 
کیهان و اطالعات زیباترین نشانه های تاریخ مطبوعات 
در ایران هستند؛ چون هم منطق تجسمی اش را دارند، 
یعنی همان دو عامل، و هم مطابق خط کالسیک مردم 

شیوه ای داریم 
که به آن فیوژن 
 )fusion(
می گویند؛ یعنی 
تایپ و تصویر 
با هم ترکیب 
می شوند. یعنی 
این دو یک 
پیکرة واحد 
می شوند و 
دیزاینی ارائه 
می گردد

نشانه نوشته خودروی »کوییک«

امضا شخصی طراح
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رسم الخط رسمی کشور هم هستند.  مطابق  هستند. 
را  آن ها  جامعه  و  نیست  آن ها  در  غلطی  چیز  هیچ 
پذیرفته است. سال ها از عمر عنوان نوشتة »کتاب اول« 
پذیرفته  را  این  و جامعه  احصایی گذشته  استاد  خط 
آفریقا  خیابان  در  کنید  فرض  شما  تهران  در  است. 
آدیداس، شرکت های هواپیمایی های مختلف، برندهای 
زیباترین  اما  می بینید  را  مختلف  کاالهای  و  لباس 
نشانه در این راستا، نشانة طالفروشی گوهرین است؛ 
به غایت الکچری. پرسیدند  یک نستعلیق ساده ولی 
واقعًا خط الکچری ما چیست؟ گفتم: »خط الکچری 
و اشرافی ایرانی ها خط نستعلیق است«. می دانید که 
باالست. خط  در طالفروشی گوهرین قیمت ها خیلی 
نستعلیق زیبایی با یک جلوة طالیی رنگ روی پیشانی 
رد  حال  در  خیابان  این  از  که  شما  است.  مغازه  آن 
کلمات  از  هیچ کدام  می کنید  احساس  شدن هستید، 
»آدیداس«، »منگو«، »زارا«، »نایک« آن حسی را که 
درون مردم ما هست، ندارد. برای همین، وقتی هر کدام 
از آن ها را می خوانید، احساس می کنید که یک نمونة 

فارسی با خطوط انگلیسی درست شده است.

 چرا نشانه نوشته رو به تزاید است؟ 
مبانی  همة  که  مفهومی  به  نه  عنوان نوشته 
زیباشناختی خط در آن رعایت شده باشد. اما 
بر  نشانه نوشته  که  داریم  جهانی  حرکت  یک 

اساس عناصر نوشتار رو به تزاید است. چرا؟
به خاطر اینکه صنعت در حال پیشرفت است و برندها 
در حال افزایش است. به خاطر اینکه االن برندها هم 
دارند می آیند. اگر شما بپذیرید هر فعالیتی اقتصادی 
دارد و آن اقتصاد باید به سامان باشد و روی پا بایستد، 
به غایت از تمام ظرفیت های تبلیغات استفاده می کند. 
یکی از اصلی ترین هایش نشانه نوشته است. بعضًا شما 
می بینید که مثاًل خیلی از مردم، تبلیغ یا تیزر خیلی 
از کاالها را یادشان نیست ولی لوگو و عنوان نوشته و 
نشانه نوشته یادشان است. این خیلی مهم است. به نظر 
من هر مقوله ای که اهمیت پیدا می کند و در حقیقت 
و  کمپین  در  حتمًا  می شود،  بیزینس  نظام  مشمول 
تبلیغات خودش ناچار و ناگزیر است که یک نشانه نوشته 

برای خودش داشته باشد.

دربارة  هنر  دبیران  با  آخر  سخن   
نشانه نوشته و جاری کردنش در کالس!

الزم است دبیران هنر عناصر نوشتاری کشور خودشان 
را بیشتر بشناسند. بزرگ ترین منابع، بزرگ ترین سالح 

یک آدم حافظة دیداری قوی است؛ یعنی یک معلم هنر 
باید مغزش بانک جامعی از اشارات تصویری و نوشتاری 

باشد.

 شما چه منابعی را پیشنهاد می کنید؟
از  دارد  را  این  توانایی  امروزه  کسی  هر  من  نظر  به 
نشانه های نوشتاری شهر عکس برداری کند؛ به ویژه از 

نشانه های سی سال قبل.

 شما چه منابعی را برای دبیران هنر 
که گفتید با ریشه های خوشنویسی آشنا نیستند 
بهتر  ریشه ها  آن  به  بتوانند  تا  می کنید  معرفی 

دست پیدا بکنند؟
باید  را  دارم شما شهر  اعتقاد  که  من طراحی هستم 
درست بشناسید. مردم اصلی کسانی هستند که توی 
طراحی  تایپ  وقتی  شما  نشسته اند.  اتوبوس  و  مترو 
می کنید به عنوان یک تایپ دیزاینر احساس می کنید با 
آن تایپ قشر بخصوصی سر و کار دارند. شما فکری به 
حال چشم مردم بکنید. نوشتار را برای مردم ساده کنید. 
به نظر من سه جا در کشور در مورد نوشتار کوتاهی 
می کنند. اّول انجمن خوشنویسان که باید از ابتدا تا به 
حال عملکرد خودش را روی میز بگذارد و بگوید که در 
این حوزه چه کار کرده است. بله، در هر کوی و برزن 
یک  می دهد.  درس  دارد  و  هست  خوشنویسی  معلم 
سری ممتاز هستند ولی امروزه هر کسی با هر سطحی 
دارد خط درس می دهد. دّوم دانشکده های گرافیک و 
سوم مهم تر از همه، آموزش وپرورش. ما باید متعجب 
باشیم که داریم از اقالم عربي برای کتاب های عادی مان 
زیرنویس های  و  سه  شبکه  تایپ  می کنیم.  استفاده 
نوشتاری  فرهنگ  با  هماهنگی  تلویزیونی  شبکه های 
به نوشتار و  برنامه ریزی  با  ندارد. می توان  ایران  مردم 

طراحی حروف بیشتر توجه کرد.

 از شما برای شرکت در این گفت وگو 
تشکر می کنیم.

نشانه نوشته هایی 
محکم هستند 
که ۱. به لحاظ 

استفاده از عناصر 
نوشتاری مطابق 

رسم الخط رسمی 
کشور و با توجه به 

خطوط کالسیک 
پذیرفته شده 

در کشور باشند؛ 
2. ساخت وساز 

این نشانه با 
منطق تجسمی 

و در حقیقت 
استدالل های 

منطقی تصویری 
باشد



آینه در پژوهش
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تحلیل 
شیوه ها و روند ارزشیابی 
درس های فرهنگ وهنر و کاروفناوری پایه ي هفتم، 

در استان خراسان رضوی 

      مقدمه
با نگاهی به اهمیت درس های »فرهنگ و هنر« و »کار 
و فناوری« در زندگی آینده و تعیین شغل محصالن امروز 
می توان دریافت که شیوة تدریس و آموزش و همچنین 
ارزشیابی های صورت گرفته در روند این دو درس می تواند 
و  کنونی  دانش آموزان  استعدادهای  و  عالقه  کشف  بر 
آینده سازان این جامعه بسیار مؤثر باشد. از سویی با تغییر 
مورد  مذکور  درس  دو  کتاب های  کشور،  آموزشی  نظام 
کلی  تغییرات  دچار  و  گرفته  قرار  اساسی  بازنگری های 

گردیده است.
به کارگیری یک شیوة منسجم و کارآمد در تدریس و 

آموزش  اساسی درروند  )که رکنی  ارزشیابی  به خصوص 
است( و دادن یک مسیر مشخص و واضح و عملی به معلم 
در امر ارزشیابی، متناسب با سند تحول بنیادین و اهداف 
برنامة درسی، می تواند ضمن باال بردن اعتبار ارزشیابی 
مدرس، به پیشرفت هر چه بیشتر دانش آموز و قرار گرفتن 
برنامة درسی  او در مسیر مشخص و درست، که هدف 

است، منجر شود.
ارزشیابی سبب  در  کارآمد  و  شیوه ای مشخص  وجود 
خواهد شد تا تمامی معلمانی که به تدریس این دو درس 
روند  درست،  و  اصولی  شیوه ای  به  بتوانند  مشغول اند 
ارزشیابی خود را پیش ببرند. به عالوه اگر معلم شیوه ای 

اشاره
در این تحقیق به مباحث ارزشیابی و تدریس درس های مرتبط با هنر و به خصوص رشتة صنایع دستی در دو درس 
»فرهنگ و هنر« و »کار و فناوری« پایة هفتم، و نیز رویکردهای ارزشیابی معلمان، رویکردهای برنامة درسی ملی و 

اهداف و اصول ارزشیابی از دید کارشناسان و دبیران مربوطه پرداخته ایم. قلمرو مکانی تحقیق، استان خراسان رضوی و 
زمان آن سال تحصیلی 96-1395 بوده است.

علی رغم کیفی بودن این پایان نامه، برای نیل به هدف پژوهش، انجام کارهای آماری و بررسی ویژگی های معلمان هنر 
و کار و فناوری مورد نیاز بود. ارائة گزارشی از این روند و آگاهی از ویژگی های دبیران این درس ها، به خصوص معلمان 

هنر استان خراسان رضوی، می تواند به عنوان ُمشتی از خروار بیانگر ویژگی های این دبیران باشد. ازاین رو به نتایج حاصل 
از بررسی این ویژگی ها می پردازیم. ویژگی های مذکور از طریق پرسش نامة محقق ساخته جمع آوری شده و با کمک 

نرم افزار spss23 مورد پردازش قرار گرفته است.
کلیدواژه: ارزشیابی،  آموزش هنر، کتاب پایة  هفتم فرهنگ و هنر

مجتبی خاکشور
دبیر هنر منطقة کوه سرخ کاشمر
مهران هوشیار
هیئت علمي دانشگاه سوره
محسن شهرستانی
کارشناس ارشد پژوهش هنر
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درست را در ارزشیابی اتخاذ کند باید برای رسیدن به آن 
هدف شیوة تدریس درست و مناسبی را نیز انتخاب نماید 

تا به نتیجة مطلوب در ارزشیابی دست یابد.

      روش
استان  در  آمار رسمی، در سال 1395-96،  اساس  بر 
خراسان رضوی، درمجموع، 10970 کالس درس در دورة 
متوسطه اول دایر بوده است با در نظر گرفتن این موضوع 
و اینکه ساعات موظف هر معلم در هفته 24 ساعت است 
و همچنین ساعات مربوط به درس های »فرهنگ و هنر« 
و »کار و فناوری« در هفته، که 2 ساعت است، می توان 
نتیجه گرفت که تقریبًا 912 معلم فرهنگ و هنر و 912 
معلم کار و فناوری و درمجموع 1824 نفر در این دو درس 
توجه  با  ازاین رو،  بوده اند.  تدریس  به  مشغول  استان  در 
به گستردگی تعداد جامعة آماری تحقیق و گستردگی 
)هوشیار  کوکران  فرمول  اساس  بر  استان،  جغرافیایی 
و افتخاری راد، 1391: 158( تعداد 320 نفر از معلمان 
فرهنگ و هنر و کار و فناوری در استان خراسان رضوی 

تعیین گردیدند.

      یافته ها و نتیجه گیری
طبق یافته های پژوهش 74 درصد از پاسخ دهندگان در 
از کل  نفر  و 132  بوده  تا 50 سال  محدودة سنی 40 
هنر  تدریس  در  تخصص  با  معلمانی  را  نمونه  جمعیت 
)تقریبًا 44 درصد( و 141 نفر را معلمانی متخصص در 
تشکیل  درصد(   41 حدود  )در  فناوری  و  کار  تدریس 
می داده اند. سایر معلمان، در جامعة آماری، تخصصی در 
غیر از این دو درس داشته اند. تقریبًا 73 درصد معلمان 
بین 15 تا 30 سال سابقة تدریس داشتند و در نیمة دوم 

عمر کاری خود بودند.
و  کارشناسی  مدرک  دارای  معلمان  درصد  حدود 70 
21 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند. همچنین 
دبیر )70/31 درصد(  آماری، 225  تعداد جامعة  از کل 
 20/94( نفر   67 مرتبط،  تحصیالت  و  تخصص  داشتن 

درصد( داشتن عالقه و مهارت در یک رشتة مرتبط، 21 
نفر )6/56 درصد( تکمیل ساعات موظفی خود در هفته و 
7 نفر )2/19 درصد( اجبار را دلیل در تدریس درس های 
»فرهنگ و هنر« و »کار و فناوری« می دانسته اند. از لحاظ 
 6 از  کمتر  درصد   5/6 دبیران،  هفتگی  تدریس  میزان 
ساعت، 18/1 درصد بین 6 تا 12 ساعت، 13/1 درصد 
12 الی 18 ساعت، 53/8 درصد 18 تا 24 ساعت و 9/4 
درصد بیشتر از 24 ساعت در هفته مشغول به تدریس در 

دو درس مذکور بودند.
ساعات  و  تحصیلی  رشتة  مقایسة  از   1 نمودار  طبق   
تدریس می توان دریافت در میان دبیرانی که تحصیالت 
تخصصی هنر داشته اند تعداد 3 نفر )2/42 درصد( کمتر 
از 6 ساعت، 20 معلم )16/13 درصد( 6 تا 12 ساعت، 11 
دبیر )8/87 درصد( 12 تا 18 ساعت، 71 معلم )51/26 
درصد( 18 تا 24 ساعت و 19 نفر )15/32 درصد( بیشتر 
تدریس  به  مشغول  تخصصی  درس  در  ساعت   24 از 

بوده اند.
از میان معلمانی که تحصیالت تخصصی کار و فناوری 
داشته اند نیز 3 نفر )2/65 درصد( کمتر از 6 ساعت، 14 
 15/93( نفر  ساعت، 18  تا 12   6 درصد(   12/39( نفر 
درصد( 12 الی 18 ساعت، 74 نفر )65/49 درصد( از 18 
تا 24 ساعت و 4 نفر )3/54 درصد( بیشتر از 24 ساعت در 

هفته درس »کار و فناوری« تدریس می کردند.
از سایر معلمانی که تخصصی در این دو رشته نداشتند 
و تحصیالتشان در دسته بندی سایر قرارگرفته است، نیز 
12 نفر )14/46 درصد( کمتر از 6 ساعت، 24 نفر )28/92 
درصد( بین 6 تا 12 ساعت، 13 نفر )15/66 درصد( 12 
الی 18 ساعت، 27 نفر )32/53 درصد( 18 تا 24 ساعت و 
7 نفر )8/43 درصد( بیشتر از 24 ساعت در هفته در یکی 

از دو درس های مذکور در حال تدریس بوده اند.
متخصِص  دبیران  میان  در  طرف،  یک  از  به طورکلی، 
و  کار  دبیران  درصد   30 از  بیشتر  درس ها،  از  هرکدام 
فناوری و بالغ بر 27 درصد معلمان هنر کمتر از 24 ساعت 
در هفته به تدریس تخصصشان مشغول بوده اند و از طرف 
دیگر افزون بر 40 درصد دبیران غیرتخصصی 24 یا باالتر 
از 24 ساعت در هفته در حال تدریس این مواد درسی 

بوده اند.
انتخاب تدریس فرهنگ و هنر و کار  با مقایسة دلیل 
و فناوری و میزان ساعات هفتگی دبیران، طبق نمودار 
2 می توان دریافت کرد كه از میان معلمانی که تخصص 
تدریس عنوان  انتخاب  را دلیل  دانشگاهی  و تحصیالت 
از 6 ساعت،12 درصد  کرده اند، 2/67 درصدشان کمتر 
6 تا 12 ساعت، 15/11 درصد 12 تا 18 ساعت، 61/33 

نمودار۱. مقایسة رشتة 
تحصیلی دبیران و ساعات 
تدریس آنان
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درصد 18 تا 24 ساعت و 8/89 درصد بیشتر از 24 ساعت 
در هفته مشغول به تدریس بوده اند.

معلمانی که داشتن عالقه و مهارت در رشته ای مرتبط 
را دلیل انتخاب تدریس می دانسته اند، 2/99 درصدشان 
کمتر از 6 ساعت، 29/85 درصد 6 تا 12 ساعت، 2/99 
درصد 12 تا 18 ساعت، 49/25 درصد 18 تا 24 ساعت 
و 14/93 درصدشان بیشتر از 24 ساعت در هفته تدریس 

داشته اند.
ساعات  تکمیل  جهت  به  که  دبیرانی  تدریس  میزان 
موظفی هفتگی خود تدریس درس هاي مذكور را پذیرفته 
بودند، بدین صورت بوده است: 33/33 درصد کمتر از 6 
ساعت، 52/38 درصد 6 تا 12 ساعت، 9/52 درصد 12 تا 

18 ساعت، 4/76 درصد 18 تا 24 ساعت در هفته.
تدریس  مشغول  اجباراً  که  معلمانی  میان  از  درنهایت 
»فرهنگ و هنر« و »کار و فناوری« بوده اند 42/86 درصد 
کمتر از 6 ساعت و 57/14 درصد 12 تا 18 ساعت در 

هفته تدریس داشته اند.
این آمارها به طورکلی می توان دریافت که  با توجه به 
بالغ بر 82 درصد معلمان هنر استان خراسان رضوی دارای 
این  با در نظر گرفتن  این زمینه هستند و  تخصص در 
باالتر  و  کارشناسی  مدرک  از  آنان  درصد   91 که  مهم 
زمینه  در  استان  این  که  داشت  اذعان  باید  برخوردارند 
ارتقای کیفیت آموزشی درس هنر گام بلند و مثمر ثمری 
برداشته است. اما با توجه به باال بودن سن دبیران این 
)در  تدریس  سال   15 باالی  سابقة  عمومًا  که  درس ها 
حدود 73 درصد معلمان( را دارند، اگر با جوان گرایی و 
تأمین نیروی موردنیاز پیش بینی های الزم صورت نگیرد، 
مشکالت  با  رو  پیش  سالیان  در  را  استان  این  می تواند 
زیادی در تأمین نیروی متخصص مواجه نماید. به عالوه 
با نگاهی به نمودارهای 1 و 2 ضرورت برنامه ریزی بهتر 
کارشناسان مناطق جهت سامان دهی نیروهای متخصص 
این دو درس در استان خراسان رضوی احساس می شود؛ 
چراکه طبق این تحقیق  از یک سو دبیران متخصصی 
تدریس  هفته  در  ساعت   24 از  کمتر  که  دارند  وجود 
می کنند از سوی دیگر تعدادی دبیران غیرتخصصی وجود 
دارند که بعضًا بیشتر از 24 ساعت در هفته مشغول به 

تدریس این دو ماده درسی اند.
اما مسئلة بعدی در این پایان نامه، ارزشیابی تحصیلی 
دانش آموز بر اساس الگویی مناسب و کارآمد است. برای 
مطالعة  با  تا  شد  تالش  مناسب  الگوی  این  به  رسیدن 
دقیق برنامة درسی ملی و سند تحول بنیادین و همچنین 
جهت  مؤلفه هایی  درس ها،  این  بر  حاکم  رویکردهای 
دبیران  نظر  با  و  شود  استخراج  دانش آموزان  ارزشیابی 

این دروس؛ تعدادی از مهم ترین این مؤلفه ها جدا شود و 
به عنوان مؤلفه های اصلی ارزشیابی در اختیار مدرسان قرار 
گیرد. بر همین اساس تعداد 30 مؤلفه بر اساس نظرات 
دبیران مشخص گردید و با پردازش این مطالب و بررسی 
انواع آزمون های کاربردی و مختلف، درنهایت استفاده از 
آزمون های عملکرد در پایان هر بخش از کتاب در کنار 
کار  پوشة  تهیة  و همچنین  و مستمر  تکوینی  سنجش 
دانش آموز به عنوان یک روش سنجش مناسب فعالیت های 

هنری معرفی گردید.
آزمون های عملکردی به آن دسته از آزمون هایی گفته 
می شود که فرایند و نتایج یادگیری دانش آموزان را به طور 
مستقیم موردسنجش قرار می دهد. این نوع آزمون ها با 
دانش و مهارت سروکار دارند، یعنی در آن ها موقعیتی 
فراهم می شود که دانش آموز آنچه را که از مهارت و دانش 
کسب کرده است بتواند از خود بروز دهد و لذا ابزار بسیار 
خوبی برای آگاهی از میزان شناخت و مهارت دانش آموز 
است. عالوه بر این در این نوع آزمون هر نوع فعالیت یا 
کار خالقانة دانش آموز که از طریق آن می تواند آنچه را 
آموخته است به نمایش بگذارد یا بیان کند، موردتوجه 
قرار می گیرد )حمزه بیگی، 1392(. آزمون های عملکردی 
که با توصیفی شدن ارزشیابی در دورة ابتدایی مورد توجه 
قرار گرفت، می تواند در ارزشیابی فعالیت های هنری نیز 
کاربرد فراوانی داشته باشد. همچنین به طور قطع ارزشیابی 
پایان نوبت، تأثیری بر روند آموزش معلم نخواهد داشت و 
ارزشیابی مهم تر و معتبرتر، زمانی روی می دهد که معلم 
به طور مستمر )تکوینی(، ارزشیابی خود را انجام دهد و بر 
اساس نتایج آن، نقشة راه خود در تدریس را ترسیم نماید. 
به عالوه، معلم با تهیة پوشة کار برای دانش آموز می تواند 
تصویری روشن و واضح از روند پیشرفت وی ترسیم نماید 
تا بدین وسیله ارزشیابی بهتر و ارزشمندتری را انجام دهد.

اساتید  توسط   1396/11/28 تاریخ  در  پایان نامه  این 
در  عطارزاده  عبدالکریم  و  تیموری  کاوه  آقایان  محترم 
دانشکدة صنایع دستی و هنرهای اسالمی دانشگاه سوره 

مورد داوری قرار گرفته است.

نمودار۲. مقایسة دلیل انتخاب 
تدریس و میزان ساعات 

هفتگی تدریس

منابع
۱. حمزه بیگی، طیبه؛ احمدی، 
آمنه؛ رستگار، طاهره؛ طاهری، 

حسن؛ فیروزبخش، فیروزه؛ 
یاسینی، زهراسادات. )۱۳۹۲(. 

راهنمای معلم در ارزشیابی 
توصیفی. تهران. ادارة کل 

نظارت بر نشر و توزیع مواد 
آموزشی.

۲. هوشیار، مهران و افتخاری 
راد، فاطمه )۱۳۹۱(. پژوهش، 
حقیقت دانش. تهران. مشکوه 
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هنر 
در ساحل 

همیشه 
آفتابی

گفت وگو با   دبیران هنر 
استان بوشهر

هنر در استان

هیئت تحریریة رشد آموزش هنر

اشاره
هنر و آموزش هنر در آیینة فرهنگ و 

محیط اجتماعی دارای جاذبه هایی است 
که مطالعه و بررسی آن برای هر پژوهشگری 

دلچسب و گوارا خواهد بود. تنوع اقلیمی ایران و 
به تبع آن  تنوعی از زیرمجموعه های هنری پایا در 

فرهنگ اصیل ایرانی، خوشبختانه، سرمایه ای بسیار 
غنی از داشته های دلنشین را در سطح کشور برای 

ما فراهم آورده است. بارها نوشته ایم که سّیالیت 
هنر به گونه ای است که اگر شیوه های آموزش آن 

بر بستر محیط اجتماعی و فرهنگی هر اقلیم با 
ابتکارات و خالقیت دبیران هنر همراه شود شکوفایی 

بسیار به همراه خواهد آورد. این نکتة مهم ویژگی 
برجسته ای است که برای القای لطافت های هنری 

در روح و جان دانش آموزان، می تواند دست مایة 
دبیران ارجمند هنر در سراسر ایران باشد. این بار در 
گفت وگویی صمیمانه که با دبیران هنر استان بوشهر 

انجام داده ایم، به واکاوی و شناخت بهتر تالش این 
بزرگواران پرداخته ایم که اینک به تلخیص آن را 

تقدیم شما خوانندگان محترم می نماییم. از سرکار 
خانم رضوانی سرگروه هنر استان بوشهر و همکاران 

گرامی آموزش وپرورش که زمینة مساعدی برای 
انجام این گفت وگو فراهم کردند کمال تشکر به 

عمل می آید.
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در مجلة رشد آموزش هنر 
که  عالقه مندیم  خیلی  ما 
دامنة کار را وسعت دهیم و از تهران زدگی 
بسیار  با سرمایة  می کنم  فکر  کنیم.  پرهیز 
غنی که در استان بوشهر وجود دارد، هم به 
غنای  لحاظ  به  هم  و  تاریخی  هویت  لحاظ 
فرهنگی، درس هنر زمینة مستعدی داشته 
باشد اما اینکه در عمل چه اتفاقی می افتد، 
به عنوان  هنر  درس  است.  دیگری  بحث 
مبحثی بسیار ظریف با گوشه های روح انسان 
مرتبط است و با سرمایه و غنایی که در شهر 
غیره  و  لطیف  آب وهوای  و  دریا  از  بوشهر 
گرفته است، باید روایت متفاوتی از همکاران 
باشیم.  داشته  هنر  کالس های  در  خوب 
استانی  سفرهای  از  که  تجربه ای  مهم ترین 
همکاران  دیدم  که  بود  این  اندوخته ام، 
تدریس هنر را بر بستر ویژگی های فرهنگی 
و اجتماعی استان خودشان استوار کرده اند. 
به همین دلیل، می بینیم در هر دیاری هنر و 
تدریس آن رنگ و بوی خاص خود را دارد. 
اینکه کتاب درسی از مرکز می آید و شما آن 
محلی  هوای  و  حال  با  خودتان  شهر  در  را 
هماهنگ و سازگار می کنید، به ابتکار خود 
شما برمی گردد. خواهش من این است که با 
استفاده از مجلة رشد آموزش هنر که رسانة 
آموزشی جدی در عرصة تعلیم وتربیت هنری 
است، از تجارب همکاران در سرتاسر کشور 
استفاده کنیم. لذا ضمن تشکر، سرکار خانم 
رضوانی )سرگروه هنر استان( اطالعات اولیه 

را ارائه کنند.

ماندانا رضوانی عزیزانی که در اینجا حضور 
دارند می دانند که اهمیت درس هنر برای خود ما 
چقدر زیاد است. مشکل خیلی از همکاران ما این 
است که به دروس پایه و تخصصی و فنی اهمیت 
بیشتری داده می شود. هر چند دوست ندارم این 
مسئله را بیان کنم ولی امیدوارم هیچ گاه درس هنر 
فدای دروس دیگر نشود. مورد دیگر این است که 

متأسفانه تعداد دبیران تخصصی ما کم است.

چه تعدادند؟
رضوانی از کل 60 نفری که هنر تدریس 
می کنند، فکر نمی کنم یک چهارم آن ها متخصص 
در  البته  داریم.  کمتر  تخصصی  نیروی  باشند. 

داشته  را  مشکل  این  نمی کنم  فکر  هنرستان ها 
باشیم. همان طور که خودتان هم فرمودید، کتاب 
و  نقاشی  و  به دو بخش طراحی  هنر در گذشته 
بود  این گونه  ابتدایی  از  بود.  محدود  خوشنویسی 
که دبیران کاغذ جلوی دانش آموز می گذاشتند و 
این  که  من خوشحالم  بکشید.  نقاشی  می گفتند 
درس  به  نسبت  به  و  است  بهبود  به  رو  مسئله 
تألیف  ساختار  می شود.  داده  بها  و  اهمیت  هنر 
هنری  شاخه های  است.  شده  گسترده  کتب 
برگزار  بیرجند  در  که  همایشی  در  داریم.  زیادی 
شد و همکاران حضور داشتند، سرگروه های تمام 
استان ها این مسئله را مطرح کردند که وقتی کتاب 
چندرشته ای می شود، کار قدری مشکل می شود. 
وقت کم می آید و همه این مسئله را دارند؛ چون 
هرکدام از رشته های هنر نیازمند زمان زیادی است 
این طور  پیدا کند ولی  تا آموزش گیرنده تخصص 
که پیدا بود، هدف این نیست که از دانش آموزان 
هنرمند بسازیم و آشنا کردن دانش آموزان کفایت 
نه  و  دارند  ما  از  توقعی  دانش آموزان  نه  می کند. 
شوند.  آشنا  باید  فقط  دارد؛  هدفی  چنین  کتاب 
بهتر است در استان ها این کار به شکل تخصصی 
استان،  در  خوشبختانه  گیرد.  صورت  هنر  دربارة 
دادند  ما  به  را  دبیرخانة کشوری  عملیاتی  برنامة 
که طراحی درس آزاد با موضوع یکی از هنرهای 
نشستی  همکاران  از  تن  چند  با  من  بود.  استان 
برای این کار داشتیم و موضوعی که انتخاب شد 
»موزه ها« بود که جزء موضوعات پیشنهادی ما بود. 
البته من موضوعات پیشنهادی دیگري هم داشتم. 
پیشنهاد اول من دست سازه هایي بود که با استفاده 
از سرمایه های استاني اي که داریم ساخته می شود، 
و  عبابافی  خرما،  درخت  برگ  از  دست سازه هایی 
کارهای دستی. پیشنهاد دوم من هنرهای آوایی بود 
که خیلی از این نظر اینجا سرمایه دار هستیم. مورد 
سوم هم میراث فرهنگی بود که یکی از شاخه های 
آن، موزه ها بود. ما فرستادیم و آن ها این را انتخاب 
کردند. االن همکاران در تالش اند که طراحی درس 
آزاد در این زمینه داشته باشند. در بازدیدهایی که 
می رویم، در نمایشگاه ها و بازارچه ها استفادة زیادی 
این  و  و هنر می شود  فناوری  و  از درس هاي کار 
در مناطق خیلی زیاد است. من از این بابت ذوق 
دارم که مناطق می توانند از سرمایه هایی که دارند 
استفاده کنند. همان طور که در بازدید از کنگان 
از  بودند  ساخته  که  چیزهایی  از  خیلی  دیدیم، 
داشته های  همین استان بود. این نکته را بیان کنم 
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که ما گروه تقریبًا 60 نفره ای داریم که از طریق 
فضای مجازی با هم در ارتباطیم؛ چون سخت است 

مرتب بخواهیم نشست و جلسه برگزار کنیم.

60 نفر از دبیران هنر هستند؟
عضو  همه  بودم  مایل  من  بله.  رضوانی 
از دوستان اذعان داشتند 24  باشند چون برخی 
ساعت ما هنر نیست و هنر را در کنار دروس دیگر 
دو  که  آن کسی  من  برای  اما  می کردند  تدریس 
ساعت تدریس هنر داشت همان قدر حضورش الزم 
بود، که فردی که 24 ساعت هنر تدریس می کند. 
من تمایل به تعامل با این ها داشتم. به همین دلیل، 
تا آخرین لحظات روزبه روز به نیروهای ما افزوده 
می شود. خوشحالم که دبیران کارهای خود و آثار 
دانش آموزان را در این گروه به اشتراک می گذارند 
دارم  ایمان  می کنیم.  استفاده  و  می شویم  آگاه  و 
آثار  و  کارها  از  استفاده  دارم  مدت  این  چه  هر 
هم  است.  عزیزان  این  دانش آموزان  و  همکاران 
وبالگ و هم سایت گروه را در اختیار همکاران قرار 
داده ام. از دوستان توقع زیادی ندارم؛ چون می دانم 
گرفتاری ها زیاد است. ان شاءاهلل بعدازاین بیشتر با 
که  كردم  درخواست  باشیم.  داشته  همکاری  هم 
هر کسی در هر حدی كاري براي دبیرخانه انجام 
و  ارتباطم  در  دبیرخانه  با  اینکه خودم  دهد. کما 
فیلم آموزشی و مقاله از خود و یکی از همکاران 
داشتم. امیدوارم بعدازاین همكاران كارهاي كیفي 
در اختیار من قرار دهند که بتوانیم بیشتر با این 

عزیزان در ارتباط باشیم.

از  است  شده  روشن  بحث  چشم انداز  اگر 
این  البته  کنیم.  استفاده  همکاران  دیدگاه 
تمام  به رغم  باشد.  بخش  دو  در  می تواند 
کاستی هایی که می تواند باشد، در دو بخش به 
چشم اندازهای مثبت کارهای هنر بپردازیم. 
کاستی ها را درک می کنیم و آسیب هایی هم 
همکاران  می کنم  خواهش  ولی  دارد  وجود 
ابتدا نیمة پر لیوان را ببینند. طبیعی است 
و  آسیب ها  می توانند  دوم  قسمت  در  که 
کاستی هایی را که احتمااًل هست، بیان کنند.

ناصر فوالدنیا )مسئول تکنولوژی( 
استان بوشهر یک ساحل طوالنی دارد که هم ساحل 
بزرگ ترین  برمی گیرد.  در  را  جزایر  هم  و  اصلی 
جزیرة مرجانی خلیج فارس جزیرة خارک است که 
متعلق به این استان است. در استان جنگل های 
خاص  زیبایی های  ما  استان  داریم.  دریا  در  حّرا 
خود را دارد که می توانیم آن ها را انعکاس دهیم و 

بگوییم مثاًل برگ این درختان چه کاربردی دارد.

اکولوژی استان منظور است؟
بافت  و  استان  اکولوژی  بلی،  فوالدنیا 
آن  ساختمان های  معماری  و  بوشهر  سنتی 
دروازة  است.  ایراني  اصیل  هنرهاي  از  برگرفته 
زیبای  موسیقی  است،  بوده  بوشهر  ایران  تمدن 
بوشهر که جایگاه خاص خود را دارد. ما بیابان ها 
و کوه هایی داریم که با باد و باران فرسایش یافته 
از  و  ساخته اند  را  افسانه ای  و  شکیل  اجسام  و 
و  بکر  را هم دید. جزیره های  دریا  آنجا می توان 
آن ها  در  جانوران  فقط  که  داریم  دست نخورده 
زیست می کنند. به نخل هم خانم رضوانی اشاره 
کردند که از تمام قسمت هایش استفاده می شود. 
هیچ چیز نخل دورریختنی نیست. هر قسمت هم 
را  آن ها  از  خیلی  شاید  که  اسمی  دارد؛  اسمی 
آن  قیمت  داریم که  عبابافی  نشنیده اید. صنعت 
تومان  میلیون  ایران و کشورهای دیگر 2-3  در 
است و از پشم شتر بافته می شود. مردم بوشهر 
در یک کالم زیبایی دوست هستند. برای زیبایی 
ارزش قائل اند و برای همین، هنر را هم دوست 
است  هنرهایی  از  یکی  صدف آرایی  هنر  دارند. 
که همکاران می توانند روی آن ها کار کنند. هنر 
پوست آکنی )تاکسیدرمی( هم در بوشهر جایگاه 
به سوی داشته ها  را  دارد. ذهن همکاران  خاصی 
سوق می دهم. شعرای خوبی داریم که شعرهای 
جملة  از  آتشی  منوچهر  مرحوم  می گویند؛  نابی 

این ها بود.

سعدآباد  منطقة  در  عبداهلل فرخ نژاد 
برازجان دبیر تخصصی هنر هستم. فوق دیپلم هنر 

دارم و یک سال دیگر بازنشسته می شوم.

از  بعد  نداریم.  بازنشستگی  هنر  در 
بازنشستگی تولید هنری شما شروع می شود.
فرخ نژاد عالقة زیادی به هنر دارم و کار 
عکاسی می کنم. خط ریزودرشت را به طور جدی در 
کالس کار می کنم. سعی می کنم هیچ جلسه ای از 
دست نرود و بتوانم چیزی به دانش آموزان یاد دهم.

به نظر شما که نزدیک به سه دهه تدریس 
هنر  از  دانش آموزان  اینکه  برای  کرده اید، 

لذت ببرند چه باید کرد؟
فرخ نژاد من بیشتر سعی دارم کالس را 
که  ِگله مندند  هم  مدیران  بیشتر  کنم.  اداره  آزاد 
کالس شما سروصدا دارد. همان طور که در دانشگاه 

رضوانی )سرگروه هنر استان(

ناصر فوالدنیا: 
اکولوژی استان 
و بافت سنتی 
بوشهر و معماری 
ساختمان های 
آن برگرفته از 
هنرهاي اصیل 
ایراني است

ناصر فوالدنیا
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فرهنگیان در اصفهان درس خواندیم دوست دارم 
روی  با  یعنی  باشد.  همان طور  هم  بچه ها  کالس 
خوش با هنر روبه رو شوند. سفت وسخت نباشد که 
ایجاد محیط خشک کند و بچه ها نتوانند به خوبی 
خود را نشان دهند. کالس ها بیشتر حالت آزاد دارد 
و بحث هایی را هم بیرون از کالس انجام می دهیم. 
دیروز من کار قلمدان سازی را شروع کردم که باید 
حتمًا بیرون از کالس انجام شود. کارهای افشانگری 
و ابروباد را که از کتاب حذف شده است، هنوز کار 

می کنم.

افشانگری چه کار خوبی بود.
ابروباد  در  جدیدی  کارهای  فرخ نژاد 
اختراع کرده ایم، به شیوه های جدیدی کار می کنیم 

و به نتیجه های زیباتری رسیده ایم.

معلم محبوب هنر چه مؤلفه هایی دارد؟
بارها  باشد.  هنرمند  باید  اول  فرخ نژاد 
رخ  به  را  خود  اطالعات  باید  معلم  که  گفته ام 
دانش آموز بکشد. طوری نباشد که دانش آموز فکر 
کند او کم و کاستی دارد. اگر خودمان بتوانیم کار 
کنیم، دانش آموز خودبه خود از ما یاد می گیرد. اگر 
من دبیر نتوانم قلم نی دست بگیرم یا قلم نی را برای 
دانش آموز خود بتراشم، چگونه می توانم به او بگویم 
که  کاری  اولین  چون  بگیر؛  یاد  خوشنویسی  که 
خوشنویس انجام می دهد این است که بتواند برای 
خودش قلم بتراشد. وقتی کسی نتواند قلم خود را 
بتراشد، نمی تواند خوشنویسی خوبی هم ارائه دهد.

آیا هنر فقط یک درس است؟
فرخ نژاد درس هنر بسیار وسیع است و 
آن را فرادرسی به حساب می آورم؛ چون از روزی 
از دنیا می رویم،  تا روزی که  به دنیا می آییم  که 
به هنر نیاز داریم. همه این را نیاز دارند. بسیاری 
از مردم روی درس ریاضی و علوم و دروس پایه 
تمرکز دارند ولی من می گویم باید به هنر و ورزش 

هم اهمیت جدی بدهیم.

به عنوان جمع بندی نکاتی را بفرمایید.
فرخ نژاد من عالقه دارم بچه ها خط ریز یاد 
بگیرند؛ چون ما از ابتدای زندگی با نوشتن سروکار 
داریم و برخی مواقع دانش آموز روی برگة امتحانی 
عاجز  آن  خواندن  از  معلم  که  می نویسد  چیزی 
است. اگر این را به خوبی در کالس جا بیندازیم و 
کار کنیم، خط بچه ها خوب می شود. خط درشت، 
تخصصی است و همه نمی توانند خوشنویس شوند 

ولی خط ریز را همه باید یاد بگیرند تا هرچه را که 
می نویسند، به راحتی بتوان خواند.

از  ماندگارنسب  سهیال  ماندگارنسب 
شهرستان تنگستان هستم.

هنر  تدریس  کالس های  از  شما  تجربة 
چیست؟

ماندگارنسب من دوره ای هنرهای آوایی 
و  ندارم  مشکلی  آوایی  هنرهای  در  کرده ام  کار 
صدا  تست  کار  مدتی  عالقه مندند.  دانش آموزان 
برای بچه های مدرسه انجام می دادم. به هنرهای 

آوایی و نمایشی خیلی عالقه دارم.

وارد  آوایی  هنرهای  مقولة  که  می دانید 
از  اما  است  شده  جدید  درسی  کتاب های 
هنر  درس  دانشجویی  سال های  در  آنجاکه 
آوایی نداشته ایم، با نکته ای روبه رو شدیم و 
آن اینکه همکاران آمادگی تدریس هنرهای 
آوایي را ندارند. شما که هم عالقه و هم تجربه 
دارید، چه رهنمودی می توانید به همکاران 

بدهید تا آمادگی بهتری پیدا کنند؟
ارشد  کارشناس  من  ماندگارنسب 
زبان شناسی هستم. در دستور زبان فارسی خیلی 
با هنر  را  ابتدا بچه ها  را کار کرده ام.  این ها  خوب 
و ادبیات آشنا می کنم. هجاها را در قسمت هایی 
به آن ها آموزش می دهم. مثاًل هجای کوتاه و بلند 
را یاد می دهم تا وقتی به دبیرستان می روند و با 
از  درس آرایه های ادبی مواجه می شوند، مشکلی 
نظر فهم نداشته باشند. همین هجاها را با صدای 
خودم می خوانم. صداهای مردانه و زنانه را توضیح 
می دهم و نمونه می آورم. به تدریج هم ُتن و زنگ 

صداها را آموزش می دهم.

نمایشنامة دانش آموزپسند کار کرده اید؟
نمایشنامه  برای روز معلم  ماندگارنسب 
و  می نویسم  نمایشنامه  می کنند. من خودم  کار 
یکی از نمایشنامه هایم برای پرسش مهر به سطح 
کشوری رفته است. روی تلفظ و صداها هم کار 
می کنم و این خودش یک هنر است. مثاًل صدای 
اصفهان  در  قدیم  در  که  در  کوبة  یا  دق الباب 
آن  صدای  شنیدن  با  خانه  اهل  و  داشت  وجود 
می فهمیدند که پشت در زن است یا مرد اشاره 
می کنم. این ها را شروع می کنم که چقدر صدای 
نرمش های زنانه و مردانه روی رفتار و ترسیدن ما 
و اینکه بی تفاوت باشیم تأثیر دارد. روی هنرهای 

دستی دیگر هم کار می کنم.

عبداهلل فرخ نژاد، دبیر هنر بوشهر

سهیال ماندگار نسب

عبداهلل فرخ نژاد: 
اگر خودمان 
بتوانیم کار 

کنیم، دانش آموز 
خودبه خود از ما 

یاد می گیرد
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آیا بچه ها رغبت نشان می دهند؟
درسی  کتاب های  بله.  ماندگارنسب 
قبلی محدود به خوشنویسی و طراحی بود و این 
مباحث در آن ها جایی نداشت و بچه ها وقتی به 
دبیرستان می آمدند فکر می کردند رشته هایی غیر 
از رشته های نظری وجود ندارد. ذهنشان فقط به 
استاد  از  آوازی  وقتی  می شد.  معطوف  همین ها 
شجریان می گذارم و این را با صدای پاپ احمدوند 
مقایسه می کنم، دانش آموزان می گویند ما گمان 
در  باید  شدیم،  دبیرستان  وارد  وقتی  می کردیم 
را  آواز  االن  ولی  بخوانیم  درس  نظری  رشته های 
این  ما  روستاهای  در  اینکه  با  می کنیم؛  انتخاب 

رشته ها نیست.

من سبحان ضرغامیان پور  ضرغامیان پور 
از  جدا  دارم.  تدریس  سابقة  سال   ۱۲ و  هستم 
خواندم،  تجسمی  هنرهای  رشتة  که  تربیت معلم 
لیسانس بازیگری و فوق لیسانس ادبیات نمایشی 
دارم. غیر از هنر هم چیزی تدریس نمی کنم. در 
دروس دیگر هم تخصصی ندارم که بخواهم تدریس 
کنم. تخصص اصلی من جدا از رشتة تحصیلی ام 
گرافیک است. کار گرافیک می کنم. قبل از حرف 
شهری  به  می کنم  عرض  هنر  کتاب  دربارة  زدن 
آمده اید که بی اغراق در هنر پیشینة درخشانی دارد.

مصادیق را هم ذکر کنید.
دروازه ای  قدیم  از  بوشهر  ضرغامیان پور 
برای ورود فرهنگ های مختلف به ایران بوده است. 
همان طور که می دانید، در عصر قاجار بندر بوشهر 
یکی از بزرگ ترین بندرهای جنوب کشور بود که 
هم از لحاظ تجاری و هم از لحاظ فرهنگ حائز 
قرار  بی میلی  مورد  بوشهر  بعدها که  بود.  اهمیت 
بندرهای  از رونق می افتد و  می گیرد، تجارت آن 
دیگر رونق می یابد. همین دورة طالیی که بوشهر 
شده  سرزمین  این  هنر  شکوفایی  باعث  داشته، 
کامل  که  است  این  به  ذاتش  هنر  چراکه  است. 
در موسیقی،  نمی ماند.  و هیچ گاه ساکن  می شود 
از  ردپایی  بوشهر  سفالگری  و  حجاری  معماری، 
سایر کشورها می بینیم. در موسیقی بوشهر ما از 
سازهایی استفاده می کنیم که آفریقایی هستند و 

پیشینة آفریقایی دارند.

در تدریس از این ظرفیت ها چگونه استفاده 
می کنید؟

نکنید  سرمایه گذاری  اگر  ضرغامیان پور 
هیچ چیزی برداشت نمی کنید. معلمی که دغدغة 

دیگری دارد، نمی تواند با آرامش کار هنری انجام 
دهد. من مجبورم بیرون کارهای دیگری انجام دهم 
که بتوانم در کالس خاطر جمعی داشته باشم و 
بچه ها را عالقه مند کنم و آن ها را با هنر آشنا سازم.

بزرگی  کار  هنر  به  بچه ها  کردن  عالقه مند 
است.

عوض  با  اخیر  سال های  ضرغامیان پور 
شدن کتاب فضا تلطیف تر شده است ولی ای کاش 
گذاشته اند  کتاب  در  که  موسیقی  بخش  به جای 
کتاب های  می دادند.  قرار  را  موسیقی  تئوری 
کتاب  داریم.  موسیقی  تئوری  حوزة  در  خوبی 
استاد منصوری را می توانیم کار کنیم که بچه ها 
را  موسیقی  تئوری  اگر  شوند.  آشنا  نت نویسی  با 
تئوری  دارد.  تأثیر  زندگی شان  در  خیلی  بدانند، 
موسیقی نوعی سواد اجتماعی است. همان طور که 
هر کسی باید ادبیات فارسی، انگلیسی و کامپیوتر 
بلد باشد، تئوری موسیقی هم نوعی سواد است و 
بچه ها باید آن را بلد باشند. من 5-4 درسی را که 
یک  در  دارد،  وجود  کتاب  در  موسیقی  در حوزة 
جلسه تمام می کنم. چیزی نیست که بچه ها در آن 
گم وگیج شوند. چیز خاصی نیست. ملودی و ریتم 

و ضربان را تعریف می کند.

را می توان در یک جلسه توضیح  ریتم  آیا 
داد؟

 4-5 درس ها  بله.  ضرغامیان پور  
دقیقه ای هستند. ذات هنر همین است که در بحث 
تدریس اگر برای یادگیری به 100 ساعت زمان نیاز 
باشد، 20 ساعت آن آموزش و 80 ساعتش تمرین 
است. در تمام درس های هنری همین است. درس 
آموزش ریتم را بچه ها در پنج دقیقه یاد می گیرند. 

بچه های این دوره که سریع تر هم یاد می گیرند.

اینکه  بگویید.  کالس  در  خود  ابتکارات  از 
شده  گنجانده  کتاب  در  آوایی  هنرهای 
را  نکته  این  قدر  نیست.  اتفاقی  کم  است 
باید بدانیم. تئوری را در کتاب کمک درسی 

می توانیم دنبال کنیم که منبع کم نداریم.
ضرغامیان پور  در این استان ما در حوزة 
نمایش غنی هستیم. ما نمایش »زار« را در مدرسه 
منطقة  این  و  مزرعه  دریا،  در  کار  کردیم.  اجرا 
ادبیات خاصی  باعث شکل گیری سوژه ها و  بومی 
شده است. در حوزة نمایش ادبیات غنی داریم که 
می توانیم از آن استفاده کنیم. در حوزة معماری 
هم نیاز به گفتن نیست. اگر در بافت قدیم بوشهر 

سبحان ضرغامیان پور

سهیال ماندگارنسب: 
دانش آموزان 
می گویند ما گمان 
می کردیم وقتی وارد 
دبیرستان شدیم، 
باید در رشته های 
نظری درس بخوانیم 
ولی االن آواز را 
انتخاب می کنیم
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می بینید  را  ساختمان هایی  و  سازه ها  بزنید،  قدم 
که حیرت انگیزند. زیبایی معماری بوشهر در کتاب 
هنر ما منعکس نشده است. در کتاب هیچ بخشی 
نداریم که بگوید شما از هنر محلی خود استفاده 
کنید. در آن صورت، ما سعی می کنیم با برگزاری 
کالس در بافت قدیم و عکاسی از این بافت بچه ها را 
با آن آشنا کنیم تا بدانند ساختمان های ما چه بوده 
و االن چه شده است. اگر قرار است از بچه های ما 

کسی معمار شود، باید بتواند از این ها الهام بگیرد.

با  که  است  این  شما  صحبت  جمع بندی 
بوشهر  در  که  هنری  سرمایه های  به  توجه 
که  برویم  این سو  به  روزی  ما  دارد،  وجود 
عنوان  با  درسی  کتاب  در  مستقلی  فصل 

هنر استان داشته باشیم.
جغرافیا.  همانند  بله،  ضرغامیان پور 
دیجیتال  هنرهای  از  استفاده  بحث  دیگر  بحث 
شبکه های  و  دیجیتال  هنرهای  االن  است. 
می توان  که  هستند  خوبی  فرصت های  مجازی 
دانش آموزان خود  به  من  کرد.  استفاده  آن ها  از 
آموزش  که  را  هنری  کارهای  می دهم  اجازه 
ما  دهند.  انجام  دیجیتال  حوزة  در  می دهیم، 
تغییر  شاید  می رویم.  دیجیتال  جهان  سمت  به 
باشد  همین  به  هنر  پوست اندازی  و  هنر  ظاهر 
که می تواند قالب خود را عوض کند. استفاده از 
و هنرهای دیجیتال هم در کتاب هنر  این فضا 
هنرهای  نام  به  بخشی  باید  است.  خالی  جایش 
دیجیتال در کتاب باشد. اینکه بچه ها کار کردن 
با نرم افزارهای دیجیتالی همانند کورل، فتوشاپ 

و غیره را بدانند، خالی از لطف نیست.

کرمی نرگس کرمی از شهر دوبیره هستم 
که 20 دقیقه با بوشهر فاصله دارد. می خواهم چند 

نکته بگویم؛ چون با بچه های دبستان کار کرده ام.

یعنی دبیر تخصصی هنر نیستید.
کرمی خیر.

زمینة هنری دارید؟
کرمی بله. در داستان نویسی و کتاب خوانی 

و قصه گویی کار می کنم. 

اگر در حوزة داستان کار کرده اید، بفرمایید 
که تأثیر نمایش را بر بچه ها چطور می بینید.

از  خیلی  منطقه  بچه های  با  کرمی 
مشکالت را می توانیم به صورت نمایش کار کنیم. 

مهارت های  همانند  نمایش  می گوییم  آن ها  به 
به صورت  فقط  ابتدایی  پایة  در  است.  زندگی 
نمایش کار می کنیم. بچه ها را جمع می کنیم و 
اجرا  فی البداهه  نمایشی  می خواهیم  می گوییم 
کنیم. از آن ها می پرسیم دوست دارند چه نقشی 
باشند. معمواًل در منطقه چون مشکالت  داشته 
زیادند  طالق  بچه های  و  است  زیاد  خانوادگی 
را  فرزند  و  مادر  و  پدر  نقش  دارند  بچه ها عالقه 
بازی کنند. در کتاب مهارت های زندگی بچه ای 
که در نقش پدر یا مادر خود دعوا می کند، 100 
فرزندی  به  را داشته است.  این مشکالت  درصد 
می کند،  نقش آفرینی  طالق  فرزند  جای  به  که 
راهکار می دهیم و می گوییم که چه کند. من به 
او می گویم اگر مادر و پدرت این کار را کردند، 
درس  این  دهی.  نشان  واکنشی  چه  باید  شما 
نمایش  به صورت  فقط  ما  و  بود  زندگی  مهارت 
که  دهیم  یاد  دبستان  بچه های  به  می توانستیم 
باید کنند.  بحرانی هستند، چه  وقتی در چنین 
آوردن کتاب به کالس و قصه گویی برای بچه هایی 
تأثیرگذار  بسیار  بودند،  نخوانده  کتاب  اصاًل  که 
بود. وقتی کتابخانه افتتاح شد، بچه ها کتاب ها را 
بردند و چیزهایی نوشتند و دیدیم که برخی از 
برای داستان نویسی  بچه ها زمینة بسیار عجیبی 
دارند. من تمام داستان های آن ها را جمع کرده ام 
اگر  البته  دربیاورم؛  کتاب  به صورت  است  قرار  و 
بگیرم.  کمک  خیریه ها  از  یا  کند  کمک  مدرسه 
ما  بچه های  کار  نوشته ها  آن  که  نمی کردم  باور 
باشد؛ تا زمانی که به آن ها گفتم بخشی از داستان 
خود را در کالس یا زنگ ورزش و هنر برای من 

بنویسید.

چند داستان جمع شده است؟
کرمی حدود 70 داستان. تصویرگری هم 

کار می کنیم. تصویرها هم همه اسکن  شده اند.
باید حمایت کنیم تا زمینه برای بچه ها، مخصوصًا 
آن ها شکل  آیندة  و  فراهم شود  روستا،  بچه های 
بگیرد. وقتی کیف سازی به بچه ها یاد دادیم، بچه ای 
که خیلی فقیر و محروم بود کیف های دست ساز 
خود را در مغازه فروخته بود و این منبع درآمدی 
برای او شده بود. در شهر ما خیلی از دخترخانم ها 
از مرحلة راهنمایی باالتر نمی روند. به همین خاطر، 
اگر در دورة ابتدایی به این بچه ها هنری یاد بدهیم، 
ممکن است در آینده منبع درآمد آن ها شود. این 

خوب است ولی نیاز به حمایت دارد.
و  هستم  خوش قلب  سهیال  خوش قلب 

۲4 سال4 سابقة 5خدمت دارم.

سبحان 
ضرغامیان پور: 

اگر سرمایه گذاری 
نکنید هیچ چیزی 

برداشت نمی کنید. 
معلمی که دغدغة 

دیگری دارد، 
نمی تواند با آرامش 

کار هنری انجام 
دهد
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دبیر تخصصی هنر هستید؟
خوش قلب بله. لیسانس هنرهای تجسمی 

دارم.
از تجارب خود بگویید.

کالس  فرخ نژاد،  آقای  همانند  خوش قلب 
بسیار آزاد و راحتی دارم. چون دوست دارم درس 
اول  متوسطة  پایة  در  نباشد.  بچه ها سخت  برای 
تدریس می کنم و در مدرسه ای هستم که بیشتر 
بچه ها،  بچه های طالق اند. دورة راهنمایی و متوسطه 
تدریس  بوشهر  ام البنین شهرستان  را در مدرسة  
می کنم که دانش آموزان آن از نظر مالی ضعیف اند. 
آن ها یا پیش پدر و یا پیش مادر زندگی می کنند 
که این هر دو مشکالت خاص خود را دارد. تا جایی 
که بتوانم سعی می کنم بچه ها از هیچ هم که شده 
چیزی یاد بگیرند تا برای آن ها کمکی باشد. طراحی 
روی پارچه هم با بچه ها کار کرده ام. اصل کار رنگ 
روی پارچه است. به بچه ها گفتم رنگ گواش رنگ 
ارزانی است و می توانید کار کنید و بچه ها کار کردند 
و موفق هم شدند. عکس گرفتم و از کارهای بچه ها 
عکس دارم. بچه ها می گویند حتی لکه ای که روی 
مانتوهایشان افتاده است، هر چه می شویند پاک 
نمی شود. رنگ را اگر با اتو تثبیت کنند به هیچ عنوان 
نمی رود. کالس هنر من کالس راحتی است و برای 

این بچه ها مثل مادر هستم.

آیا از کارهای بچه ها نمایشگاه گذاشته اید؟
خوش قلب بله. نمایشگاه دهة فجر بود و 

عکس آن را خدمت خانم رضوانی فرستادم.

تأثیر در کالس چگونه بود؟
حدود ۳۵- بود.  خوب  خیلی  خوش قلب 

۳۰ نفر دانش آموز در کالس داریم اما شاید فقط ۴ 
دانش آموز بسیار خوب و فعال باشد. االن دانش آموز 
اما می گوید  است  عالی  دارم که کارش  نهم  پایة 
مادرم گفته است باید به رشتة تجربی بروی. بعدها 
خانواده ها  از  برخی  دهی.  ادامه  را  هنر  می توانی 

این گونه اند.

تجربه های خود را در سه محور خالصه کنید 
و بگویید.

خوش قلب اینکه اول باید بچه ها را درک 
کرد.

چطور؟
باید  خوش قلب به درددل های دانش آموز 
گوش داد. دانش آموزی داشتم که به من می گفت 

خوش به حال بچه های شما؛ چون شما به حرف های 
ما گوش می دهید. بچه ها می گویند وقتی با مادر 
خود صحبت می کنیم، مادرمان می گوید حوصلة 
حرف زدن ندارم. مادرها حوصله ندارند بشنوند. من 
در کالس خود بچة بیش فعال دارم که به هیچ عنوان 
قابل تحمل نیست ولی ما او را تحمل می کنیم. تازه، 
من هنر تدریس می کنم ولی شما تصور کنید دبیر 

ریاضی با این بچه باید چکار کند.

مورد دیگر چیست؟
با  صمیمیت  بعدی  مورد  خوش قلب 
صمیمی  شما  با  باید  بچه ها  است.  دانش آموزان 
باشند و بتوانند درددل خود را به شما بگویند. شاید 
مشکلی داشته باشند که نتوانند آن را به مادر یا 
پدر خود بگویند و ممکن است انحراف پیدا کنند؛ 
چون کسی به درددل آن ها گوش نمی دهد. مورد 
دیگر اینکه با چیزهایی که در دسترس بچه ها و 
در خانه هایشان هست؛ با آن ها کار کنیم؛ چیزهای 
ابتدایی و دورریختنی. البته برخی مواقع هم این 
چیزها دورریختنی نیستند و باید پول داد و آن ها 
را  تهیه کرد. بچه ها با کار کردن با این چیزها سر 
و  مدیر  همکاری  هم  بعدي  مورد  فعالند.  کالس 

معاون مدرسه است که خیلی مهم است.

مدرسة شما کارگاه هنر دارد؟
کردند  خالی  را  کالسی  خیر.  خوش قلب 
قبل  سال های  در  انداختند.  فرش  من  برای  و 
یکی از کارهای من این بود که از کارهای بچه ها 
پشت  می گفتم  بچه ها  به  می کردیم.  کپی برداری 
پنجره کپی برداری کنند. امسال میز نور دخترم را 

سر کالس بردم و بچه ها از آن استفاده می کنند.

خودتان را معرفی کنید.
هنر  دبیر  رسولیان  میترا  رسولیان 
لیسانس  و  گرافیک  فوق دیپلم  هستم.  تخصصی 

ارتباط تصویری دارم.

چند سال است تدریس می کنید؟
رسولیان ۱۵ سال. االن در دورة متوسطه 

تدریس می کنم.

بهترین تجربه ای که در کالس داشته اید چه 
بوده است؟

رسولیان بهترین تجربة من این است که 
در کنار دانش آموزان بوده ام و از آن ها خیلی چیزها 

یاد گرفته ام.

نرگس کرمی

نرگس کرمی: 
برخی از بچه ها 
زمینة بسیار 
عجیبی برای 
داستان نویسی 
دارند. من تمام 
داستان های 
آن ها را جمع 
کرده ام و قرار 
است به صورت 
کتاب دربیاورم
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این اتفاق چطور می افتد؟
توضیحاتی  کالس  سر  وقتی  رسولیان  
می دهم و بچه ها کار می کنند، ابتدا خیلی سخت 
است و می گویند نمی توانیم. اوایل روی این نکته 
پافشاری داشتند که نمی توانند، و زحمت فکر کردن 
هم به خود نمی دادند اما با سخت گیری هایی که 
می کنم، فکر بچه ها را در این مسیر قرار می دهم. به 
آن ها می گویم کار کنند و تأمل کنند و خودم هم 
به آن ها کمک می کنم. از بچه ها می خواهم کار را 
شروع کنند و بعد آن را انجام دهند. ما طراحی های 
متعددی داشتیم. مرتب طرح می زدند و من ایراد 
می گفتند  و  می شدند  خسته  اینکه  با  می گرفتم 
نمی توانیم. من به بچه ها سه جلسه فرصت می دادم 
که کارشان را تمام کنند. دانش آموز تا راه بیفتد 
از  می برد.  زمان  برسد،  قابل قبول  مرحله ای  به  و 
می کردم.  استفاده  داشتند  که  ایده هایی  و  کارها 
دانش آموزی فکری داشت و روی کاغذ می آورد و 
من آن را اصالح می کردم. این یادگیری در کنار 
دانش آموزان بود. بهترین زمان برای من زمانی بود 

که سر کالس به بچه ها آموزش می دادم.

بلکه تعلیم وتعّلم  معلمی تنها تعلیم نیست 
است.

رسولیان در فرایند معلمی باید تعلیم وتعلم 
همراه با هم باشد. من در این چند سالی که درس 
مدرسه،  در  اگر  که  رسیدم  نتیجه  این  به  دادم 
دانش آموزی اطالعاتش از معلم بیشتر باشد برای 
معلم فاجعه است. برای من به عنوان معلم بد است 
که دانش آموزم اطالعاتش از من بیشتر باشد. نه 
اینکه دانش آموز اطالعات زیاد داشته باشد بد است؛ 
اینکه اطالعات من در سطحی باشد که دانش آموز 
نیاز  بدون  است. در عصر حاضر،  بد  برسد  آن  به 
به مدرسه رفتن حتی تا دکترا هم می شود پیش 
بروید. با جست وجو در اینترنت، هر چه بخواهید 
روزی  اگر  حال،  هر  به  اما  می شود  ارائه  شما  به 
برسد که دانش آموز ما اطالعاتش از ما بیشتر باشد، 

به شدت به مشکل برمی خوریم.

در هنر؟
هنر  که  کسی  هنر!  در  حتی  رسولیان 
تدریس می کند، از تجربه کمک می گیرد اما به هر 
حال، او هم باید به روز باشد. در همة رشته های هنری 
باید چنین باشد. نمی توانیم بگوییم همة معلمان هنر 
باید هم عکاس و هم نمایشنامه نویس و هم گرافیست 

و هم خوشنویس باشند. خیلی سخت است.
و  هستم  تمجیدی  طیبه  تمجیدی 

فوق دیپلم هنر دارم و در مرکز شهید شرافت تهران 
از سال ۷۲ بود و  درس خوانده ام. شروع کار من 
طبق  هستم.  دخترانه  شاهد  مدرسة  معلم  االن 
تجربه ای که من در این ۲۴ سال به دست آورده ام، 
باید  شوند،  عالقه مند  دانش آموزان  بخواهیم  اگر 
محتوای درس را جذاب و کاربردی کنیم. اغلب، 
بچه ها از ما می پرسند نقاشی کشیدن، به درد چه 
می خورد یا چه کاربردی دارد. حتی کاربرد خط را 
می پرسند. خودشان به این فکر نمی کنند که این 
به  به درد می خورد.  آن ها  زندگی  خط چقدر در 
ابتدا که سر کالس  از همان  دانش آموز می گویم 
می روید و الفبا یاد می گیرید، به نوشتن نیاز دارید 
و خط در زندگی تان تأثیر دارد. در هر رشته ای که 
درس بخوانید و هر شغلی را انتخاب کنید، خط 
اصلی ترین نقطه است و هر کس که خط خوبی 
برای  برمی خورد.  به مشکل  باشد، مسلمًا  نداشته 
بچه ها توضیح می دهم که خط درشت و ریز چه 
کاربردهایی دارد. به همین علت در مدرسه ساعاتی 
را که می خواهیم خط کار کنیم، به خط تحریری 
اختصاص می دهیم. این ایراد از طرف مدرسه است 
که با توجه به اینکه من در مدرسه خاص هستم، 
چند سال است چانه می زنم که کارگاه یا فضای 
کوچکی را تحت عنوان »کارگاه هنر« به من بدهند 
ولی این اقدام صورت نگرفته است. همین برای من 

معضل است.

در این زمینه چکار کردید؟
از  بکنم.  نتوانستم  هیچ کاری  تمجیدی 
اول مهر با دانش آموزان کلی کار انجام دادم؛ کار 
برگة  روی  کار  غیره. حتی  و  و سفال  کوزه  روی 
آچهار بود. این امکان برای من وجود ندارد که از 
خوب  کار   50 حداقل   دانش آموز   300 کارهای 
برای نمایش در فضایی بگذارم. در مدرسه هم فضا 
ندارم. من از اول مهر بسیار زحمت کشیدم و کار 
کردم و قرار بود برای دهة فجر کارگاه و نمایشگاهی 
ترتیب دهیم. از قبل از بهمن ماه خیلی فشار آوردم 
و حتی وعدة نمره به دانش آموزان دادم که کارها 
را ارائه دهند. چون کارگاه نداشتیم، به آن ها گفته 
و  ببرند  خانه  به  داده اند،  انجام  که  کاری  بودم 
وقتی که گفتم برای من بیاورند. به نظر من نداشتن 
کارگاه برای دبیر هنر یک معضل است. اگر من فضا 
داشتم همان زمان که کار خود را انجام می دادم 
کار را گوشة کارگاه می گذاشتم و هر زمان که نیاز 
داشتم، بدون التماس به دانش آموز از آن استفاده 
می کردم. دانش آموز هم ترس این را نداشت که کار 
را به او بازنگردانم. نکتة دیگر اینکه هنرستان های ما 

سهیال خوش قلب

سهیال 
خوش قلب: 

کالس هنر من 
کالس راحتی 

است و برای این 
بچه ها مثل مادر 

هستم
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کارگاه های مجهزی دارند. خوب است امکانی فراهم 
شود که دورة ابتدایی که این امکان را ندارد، حداقل 

از فضای آن ها استفاده کند.
چطور؟

هنرستان ها  کارگاه  به  ما  مثاًل  تمجیدی 
برویم و کار کنیم و از فضای آن ها استفاده کنیم. 
کار کردن در فضای کالس معمولی خیلی سخت 
و  وسایل  نگهداری  تذکر  همواره  مدیر  و  است 

نیمکت و تخته را می دهد.

کتاب ها که تغییر کرد چه تأثیری بر کار شما 
داشت؟

تغییراتی که در  با  نظر من،  به  تمجیدی 
کتاب ایجاد شده است، بچه ها باید از تخیالت و 
ذهن خود بیشتر استفاده کنند. متأسفانه بچه ها 
درگیر این مسئله اند که طرحی جلوی روی خود 
چیز  یک  بخواهند  هم  من  از  اگر  باشند.  داشته 
ذهنی را تصویر کنم، نمی توانم و به همین علت 
در  که  بیاورم  فشار  خود  دانش آموز  به  نمی توانم 
به من تحویل دهد.  این زمینه کار کند و کاری 

متأسفانه ذهن بچه ها قدری راکد مانده است.

پس به نظر شما، بچه ها برای مفاهیم انتزاعی 
را  الزم  شکوفایی  امکان  کتاب  در  موجود 
مقابل  نقطة  شکوفایی  در  آزادی  ندارند. 

صحبت شما نیست؟
تمجیدی آزادی از نظر دوستان این است 
که در کالس راحت باشند و محدود به نشستن 
پشت نیمکت نباشند. در کالس من همچنین است 
و حتی دانش آموز می تواند به بیرون از کالس برود 
و کار کند. روی زمین موکت پهن کند و بنشیند. 
نظر  این  از  آزادی  بخورد.  حتی حین کار چیزی 

است.

به اعتقاد شما مدل باید جلوی بچه ها باشد.
کار  طور  این  بچه ها  بیشتر  تمجیدی 
می کنند. در یک کالس ۳۰ نفره شاید یک دو نفر 
چنین نباشند. به نظر من اگر بتوانیم از ظرفیت های 
بومی شهرها استفاده کنیم و بچه ها را درگیر کنیم، 
و  داریم  زیبایی  این  به  است. ساحل  بهتر  خیلی 
برگزار کنیم. بحث من  آنجا کالس  می توانیم در 
در بارة مدرسة خودم به تنهایی نیست. باید امکاني 
فراهم شود تا مدارسی که از نظر مالی ضعیف اند 
سرویس داشته باشند و در هر هفته یا ماه یک بار 
دانش آموزان را در فضای آزاد قرار دهند. در کتاب 
آمده است که بچه ها را به فضای آزاد ببریم و بچه ها 

با دیدن مناظر طبیعی آن ها را روی کاغذ بیاورند؛ 
درصورتی که ۹۰ درصد مدارس ما نمی توانند این 

امکان را برای دانش آموز فراهم کنند.

یا  باالست  از  سیاست گذاری  در  این  جای 
باید در این محیط چنین اتفاقی رخ دهد؟

چنین  خود  مدرسة  در  من  تمجیدی 
را  اراده کرده ام بچه ها  ندارم و هر وقت  مشکلی 

برده ام. مشکل بقیة همکاران را گفتم.

پایة  از  را  هنر  کتاب  تدوین  چرا  کرمی 
ما  مواقع  خیلی  نمی گیریم؟  نظر  در  دبستان 
معلمان باید دنبال این برویم که ببینم زمینه های 
قرار  بچه ها  اختیار  در  را  آن ها  و  هنری چیست 
معلم  به عنوان  من  که  نباشد  کتابی  چرا  دهیم. 
بخوانم و به بچه ها بگویم که این چرم است، این 
معرق است و این خوشنویسی است. در بچه ها این 
زمینه باشد و وسایل معرفی شده باشند و حداقل 
را  ابتدایی  و شیوة  است  این  وسایل  بداند  معلم 
بتواند به بچه ها بگوید و حاال هر دانش آموزی بنا 
به توانایی و استعداد و زمینة خود کار کند. آیا 

معرفی و خالقیت در دورة دبستان نباید باشد؟

کتاب  قباًل  که  دارند  خاطر  به  دوستان 
داشتیم.

هنر  کتاب  دبستان  پایة  در  االن  کرمی 
نداریم.

کتاب  و  هنر  درس  ولی  نداریم  هنر  کتاب 
معلم داریم.

هنر  درس  برای  ساعت  دو  بله.  کرمی 
داریم که زمان کمی است. دو تا 45 دقیقه در هفته 

است.

کارشناس  قهرمانی،  سعیده  قهرمانی 
در  را  هنر  فناوری  و  کار  و  هستم  شیمی  ارشد 
دورة متوسطة اول تدریس می کنم. شش ساعت 

تدریس دارم.
هنر  به  که  بود  مورد عالقه شما چه  رشتة 

گرایش پیدا کردید؟
همة  و  است  ذاتی  امری  هنر  قهرمانی 
دارند.  عالقه  آن  به  زیبایی  خاطر  به  انسان ها 
چون  و  کرده ام  کار  آوایی  هنرهای  قباًل  من 
و  نداشت  تخصصی  دبیر  هم  آموزش وپرورش 
جدید  کتاب های  کردم.  قبول  دادند،  پیشنهاد 
خوشبختانه هم متنوع و هم جذاب اند و همانند 

میترا رسولیان

میترا رسولیان: 
اگر روزی برسد 
که دانش آموز 
ما اطالعاتش 
از ما بیشتر 
باشد، به شدت 
به مشکل 
برمی خوریم
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قبل فقط طراحی و خوشنویسی و نقاشی نیستند 
بحث  در  می شود.  بیشتر  تمایل  باعث  همین  و 
تمپونوازی  مدرسه  بچه های  با  آوایی  هنرهای 
منطقه  محلی  ساز  که  را  ساز  این  کردیم.  کار 
کار کردیم.  و همخوانی  به صورت گروهی  است، 
و  خواندند  را  محلی  سرودهای  و  شعرها  بچه ها 
عالقه نشان دادند. خودم در قسمت مقاله نویسی 
که  می نویسم  هم  هنری  مقاالت  و  می کنم  کار 
نمونه های آن در سایت های استان همانند سایت 
است.  درج شده  جنوب  بامداد  روزنامة  و  سوک 
با بچه ها سرود و نمایشنامه کار می کنم. نقاشی 
روی سفال و سفالگری و نقاشی روی کوزه داریم. 
یکی از موارد جالب توجه این بود که مثاًل یکی 
وقتی  و  نداشت  خبر  خود  استعداد  از  بچه ها  از 
نقاشی روی کوزه کار کردیم، استعداد او شکوفا 
از  خیلی  تواناست.  زمینه  این  در  فهمید  و  شد 
مغازه ها و شهرها در ایام عید تعطیل است ولی 
در  خودم  من  دارد.  زیاد  مهمان  بوشهر  استان 
دلیل  به  هم  آنجا  هستم.  دلوار  ساحلی  منطقة 
مهمانان  زیبا  ساحل  خاطر  به  هم  و  تاریخی 
گذشته  سال  من  که  دانش آموزی  دارد.  زیادی 
هم  کارش  و  کردم  کار  کوزه  روی  نقاشی  او  با 
زیبا بود، بسیاری از کارهای خود را به بچه های 
مدرسه فروخت. حتی تصمیم گرفت کارهایش را 
در یکی از غرفه های نوروزی ساحل دلوار عرضه 
کند. امسال هم نمایشگاه داشتیم و او کارهایش 
او هم عالقه مند  بود. خود  برای فروش آورده  را 
شد و این کار را انجام می داد و از اینکه به خاطر 
است،  شناخته  را  خود  توانایی  این  هنر  درس 
تشکر می کرد. این برای من خیلی خوشایند بود. 
خودم گلیمچه بافی و فرش قباًل کار می کردم. این 
مربوط به قبل از ورود به دانشگاه است. عکاسی 
هم با بچه ها کار می کنم. آن ها روی دیوار مدرسه 
هم  مهربانی  دیوار  می کشند.  مختلف  طرح های 
دیوار  روی  نمی توانستند  چون  کردند.  درست 
که  را  وسایلی  شد  قرار  بگذارند  چیزی  مهربانی 
بچه ها در مدرسه جا می گذارند یا گم می کنند، 
این  کار درست  برای  را  ببرند. قسمتی  آنجا  به 
کردند. بحث عالقه مندی اگر از دورة ابتدایی کار 

شود، خیلی خوب است.

در شهر دلوار دبیر تخصصی هنر دارید؟
قهرمانی اصاًل نداریم. مدرسه چون بودجه 
دارد  بزرگی  حیاط  و  است  بزرگ  اینکه  با  ندارد، 
نمی تواند مکانی را برای درس هنر آماده کند، مگر 
اینکه خیرین در این زمینه اقدام کنند. اگر فقط 

یک اتاق خالی باشد که کارهای خود را در آنجا 
انجام دهیم و بچینیم، خیلی عالی می شود.

تأکید شما هم روی ایجاد کارگاه هنر است!
قهرمانی بله.

سؤال من این است که آیا در مدرسه اتاقی 
برای این کار ندارید؟

قهرمانی خیر. چندین بار به مدیر و رئیس 
بزرگ  حیاط  مدارس  که  گفتم  آموزش وپرورش 
جایی  ندارند.  کار  این  برای  اتاق  یک  ولی  دارند 
قفسه بندی شود تا بچه ها کارهای خود را بچینند و 

این خیلی کمک کننده است.

دبستان  از  جاسمیان  سمیه  جاسمیان 
برق  مهندسی  و  هستم  بوشهر  انقالب  امید 
است  شخصی  تقریبًا  موضوعی  هنر  خوانده ام. 
که آن را دوست داشتم. دورة عکاسی را خدمت 
تا  طراحی  و  تئاتر  با  گذرانده ام.  اسفندی  استاد 
حدودی آشنایی داشتم و با شاگردان کار کردم. 
هر کاری انجام داده ام، مبتنی بر عالقة شخصی 
بوده است. درس های تخصصی همانند ریاضی و 
علوم را در دبستان تدریس می کنم. ولی به دلیل 
گرفته ام.  هم  را  هنر  ساعت های  عالقة شخصی، 
منبع  و  مرجع  هیچ  هنر  برای  ابتدایی  دورة  در 
عالقه ای  هیچ  هم  بچه ها  ندارد.  وجود  خاصی 
ندارند و کاماًل در اختیار خود معلم است. دو تا 
45 دقیقه هنر داریم. خودم طراحی کار می کنم. 
شده،  مواجه  آن  با  ابتدایی  دورة  که  مشکلی 
امتحان های تیزهوشان و نمونه است. در مدرسة 
خانواده ها  می خواهد،  خوبی  خروجی  که  شاهد 
گرفته  هنر  زنگ های  که  می کنند  درخواست 
شود و درس هایی مانند ریاضی و علوم و تست 
با بچه ها کار شود. این موضوع بسیار آزاردهنده 
است و ما هر کاری می کنیم تا شاگرد عالقه مند 
دانش آموزان  روش ها  این  با  بی توفیقیم.  شود، 
نسبت به هنر بی انگیزه شده اند. وقتی در کالس 
دربارة  مثاًل  یا  است  آزاد  نقاشی  امروز  می گویم 
اغلب شاکی می شوند؛  بکشید،  نقاشی  موضوعی 
خانواده ها  و  است  نشده  فرهنگ سازی  چون 
اهمیت نداده اند یا امکانات در اختیار نداشته ایم 
انتخاب کند.  تا شاگرد  فراهم کنیم  را  بستر  که 
من جزء مدرسان ریاضی کشوری هستم و خیلی 
روی درس ورزی در دورة ابتدایی کار کرده ام. من 
یعنی زماني كه  تلفیق کرده ام؛  را  این دو درس 
مي خواستم سطح و حجم یا مترمکعب را تدریس 

طیبه تمجیدی

طیبه تمجیدی: به 
نظر من نداشتن 

کارگاه برای دبیر هنر 
یک معضل است. اگر 
من فضا داشتم همان 

زمان که کار خود 
را انجام می دادم 

کار را گوشة کارگاه 
می گذاشتم و هر 

زمان که نیاز داشتم، 
بدون التماس به 
دانش آموز از آن 
استفاده می کردم



|  رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 1 |  پاییز 1397 26

كالس  به  را  متری  یک  یونولیت  بچه ها  کنم، 
آوردند و این را ساختند و داخل آن رفتند. مثاًل 
انجام محاسبات  تفکیک کردن سطح و حجم و 
شروع  ریاضی  از  کردم.  تلفیق  هنر  با  را  ریاضی 
کردم که خانواده ها خیلی به آن اهمیت می دهند. 
طوری شده است که نه تنها دیگر بچه ها از ریاضی 
خودشان  مبحث  به  مبحث  بلکه  نیستند  فراری 
گرایش  برای  را  کارها  این  را می سازند.  شکل ها 
دادم. کاش هنر هم  انجام  به سمت هنر  بچه ها 
درسی بود که به آن بیشتر رسیدگی می شد. مثاًل 
انجام  کاری  چه  هنر  زنگ  در  شما  می پرسیدند 
می دهید. منظورم در دبستان است. در هنرستان 
و دبیرستان تخصصی کار می شود و نمایشگاه ها 
که  ندارم  مکانی  من  مثاًل  جداست.  کارگاه ها  و 
یک  اینکه  بگذارم؛  را  شاگردانم  دست ورزی های 
دست ورزی  از  کارگاه  یک  عید  از  قبل  هفته 
بچه ها تشکیل دهم تا از اداره دعوت کنم بیایند 
ببینند. چون دست ورزی چیزی  را  کارها  این  و 
آن  از طریق  می توانند  راحت تر  بچه ها  که  است 
هم  هنر  از  آن  جریان  در  و  کنند  برقرار  ارتباط 
دارند  اصرار  که  خانواده ها  هم  و  کنند  استفاده 
حتمًا تیزهوشان قبول شوند. طوری می شود که 
من مجبور می شوم حتی روزهای تعطیل خود را 
کالس بگذارم. موضوعات تخصصی از سوی اداره 
ولی  می شود  پیگیری  آموزشی  سرگروه های  و 
اولیا  خود  حتی  نمی شود.  داده  اهمیت  هنر  به 
می خواهند هنر را حذف کنند و در ساعت هنر، 
برداشته  هنر  از  تمرکز  شود.  کار  دیگری  درس 

شده است و به آن ارزش داده نمی شود.

دبیر هنری در یکی از شهرها می گفت مدیر 
و معاون مدرسه هر کاری کنند نمی توانند 

ده دقیقه از زمان کالس مرا بگیرند.
دبیری  خانم  نام  به  همکاری  جاسمیان 
روز  هستند.  یزد  االن  می کنم  فکر  که  داشتیم 
می گفتند  و  نداشتند  آشنایی  آمدند  که  اول 
به هیچ عنوان یک دقیقه از کالس خود را هم به 
معلمان دیگر نمی دهم. کسی که تخصصی ندارد 
و درس هنر تدریس می کند، خیلی راحت زمان 

خود را به معلمان دیگر می دهد.
کار  را  ابتدایی  فارسی  و  علوم  و  ریاضی  من 
می کنم. هنرها را به من دادند. من به هنر عالقة 
با بچه ها تئاتر کار کردم و هزینة  شخصی دارم. 
چندانی هم نداشت. نقش گاو را به این صورت 
درست کردم که لباس سفید تن بچه ها کردم و 
با مقوا روی آن لباس خال های قهوه ای گذاشتم. 

عالقه  هنر  کار  به  من  آوردند.  هم  مقام  بچه ها 
کار می کنم. عالقة شخصی من  و وجدانی  دارم 
هنر  زنگ  هنر  معلمان  که  تأکید می شود  است. 
در عمل چیز  ولی  ندهند  دیگر  به درس های  را 

دیگری می بینیم.

معمار بیتا معمار هستم. 23 سال سابقة 
دورة  آموزش  سال  دو  با  همراه  دارم؛  تدریس 
تربیت معلم که در مرکز شهید شرافت گذرانده ام. 
دو سال هم در دانشگاه فرهنگیان بوشهر بوده ام. 
رشتة من هنرهای تجمسی است. در سال 75  از 
مرکز شهید شرافت فارغ التحصیل شدم. از استادانم 
صادق زاده و کشاورز بوده اند. من مدرسه های راضیه 

و فرزانگان تدریس می کنم.

از تجارب خود در کالس بگویید.
است  این  من  تجربه های  از  یکی  معمار 
که سال گذشته در یکی از مدارس ضعیف بودم 
که از نظر امکانات محروم بودند و شاید بسیاری 
باشند.  داشته  تجربه ای  همچنین  همکاران  از 
ما هر روز موکت در دست داشتیم و سایه پیدا 
زمین  روزی  بتوانند  دانش آموزان  تا  می کردیم 
بنشینند، چراکه کالس ها کوچک بودند و تعداد 
از  من  که  عذابی  بیشترین  زیاد.  دانش آموزان 
دانش آموزان  زیاد  تعداد  می کشم،  هنر  ساعت 
که  آن طور  دانش آموزان  به  نمی توانم  است. 
امسال کالسی دارم که ۳8  باید رسیدگی کنم. 

دانش آموز دارد.

از شیوة گروه بندی استفاده نمی کنید؟
بین  بحث  زیرا  نیست؛  جوابگو  معمار 
تک تک  به  باید  هنر  در  است.  زیاد  بچه ها 
مطلوب  نتیجة  تا  کنیم  رسیدگی  دانش آموزان 
نتیجه  کمتر  گروهی  به صورت  کار  بگیریم.  را 
که  گذشته،  سال  در  من  خوب  تجربة  می دهد. 
کنم،  عالقه مند  خیلی  را  بچه ها  توانستم  آن  با 
بازدید از هنرستان بود؛ هنرستانی که در منطقة 
مدرسه واقع شده بود. یعنی فاصلة زیادی با محل 

سکونت بچه ها نداشت.

هنرستان چه ویژگی هایی داشت؟
هنرستان  در  را  کالس  روز  یک  معمار 
تشکیل دادیم؛ چون من در هنرستان هم تدریس 
کرده بودم. گرافیک تدریس می کردم و با کارکنان 
هنرستان آشنایی داشتم. یک روز کارگاه هنر را 
با بچه ها در هنرستان تشکیل دادیم و آن ها این 

سعیده قهرمانی

سعیده قهرماني: 
یکی از موارد 
جالب توجه 
این بود که مثاًل 
یکی از بچه ها 
از استعداد خود 
خبر نداشت و 
وقتی نقاشی 
روی کوزه کار 
کردیم، استعداد 
او شکوفا شد و 
فهمید در این 
زمینه تواناست

بیتا معمار
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را تجربه کردند. خیلی برای من جالب بود که اول 
مهر، از همان کالس هایی که آن ها را برای بازدید 
برده بودم، دانش آموزان زرنگ به رشته های هنر 
و حتی کاردانش و فنی و حرفه ای گرایش پیدا 

کرده بودند.

به گونه ای آیندة آن ها را ترسیم کردید.
والدین  قبل  سال های  در  دقیقًا.  معمار 
دانش آموزان از هزینة زیاد وسایل گله می کردند 
خیلی  نداشتم.  را  مشکل  این  گذشته  سال  اما 
از  بازدید  تجربة  این  چون  می کردند؛  همکاری 
هنرستان  به  که  امسال  داشتند.  را  هنرستان 
می رفتم، بچه ها می گفتند سال گذشته ما را به 
هنرستان آوردید و بازدید کردیم و به رغم اصرار 
خانواده ها بر رشته های نظری، ما هنر را انتخاب 
داریم؛  استعداد  این همه  نمی دانستیم  و  کردیم 
کشف  هنری  رشتة  در  را  خود  استعداد  یعنی 

کردند.

را  خود  فرمایش های  لطفًا  معمار،  خانم 
جمع بندی کنید.

معمار گلة من از نبود کارگاه هنر است.

کارگاه  هستید،  خاص  مدرسة  در  اینکه  با 
ندارید؟

معمار بله؛ هنرستان بزرگ است اما برای 
هنر کارگاه ندارد. همة مدارس برای کار و فناوری 
کارگاه دارند. سال گذشته من از نمازخانة یکی از 
مدارس استفاده می کردم اما از هفتة دوم یا سوم 
مدیر اجازة استفاده نداد. بچه ها رنگ را روی فرش 
ریخته بودند و تا 400 هزار تومان هزینه روی دست 
هم  رنگ  به  کار  ما  برای  بودند.  گذاشته  مدرسه 
نکشید. بچه ها بعد از کالس، جارو می کردند ولی 
گفتند چون برای کار و فناوری هم کارگاه نداریم، 
گله می کنند که چرا نمازخانه را در اختیار شما قرار 
داده ایم اما برای آن ها اجازة استفاده نیست. گفتند 
از حیاط استفاده کنید. کار به آخر سال که کشید، 
همان حیاط را هم از ما گرفتند. گفتند بچه ها به 
این  باشند.  کالس  همان  در  و  نیایند  هم  حیاط 
تجربة سال گذشته است. امسال از همان کالس 

استفاده می کنیم.

کار شما مبنی بر بازدید بچه ها به نظرم ایدة 
نویی است که باید تداوم داشته باشد. 

ماندگارنسب من برای بازدید به مدارس 
ندارند  تخصصی  نیروی  که  مدارسی  به  می روم. 

زبان  و  ریاضی  برای  که  میزان  همان  می گویم 
کنید  هزینه  هم  هنر  برای  می کنید،  هزینه 
تنگستان  شهر  در  بگیرید.  تخصصی  دبیر  و 
وارد  اما  خوانده اند  گرافیک  که  هستند  کسانی 
این ها پیشنهاد  به  اگر  آموزش وپرورش نشده اند. 
کار  و  قانع اند  هم  کم  دریافتی  با  شود،  داده 
می کنند. در 6 ساعت درس هنر را که معلم علوم 
به کالس هنر می رود و برگه های امتحانی اش را 
تصحیح می کند، این نیروها مشغول شوند. برخی 
بودند.  و موفق هم  را کردند  این کار  از مدارس 
که  است  این  بگویم  که می خواستم  اصلی  نکتة 
سی دی  اغلب  کتاب ها  و  هستم  زبان  دبیر  من 
دارند. هنر درسي کارگاهی است و هر چه دبیر 
از مدارس،  باشد، بهتر است. در خیلی  مسلط تر 
دبیران از کتاب هنر استفاده نمی کنند و کتاب ها 
نو می ماند. اگر کتاب سی دی داشته باشد، بهتر 
سی دی  درسی  کتب  تألیف  سازمان  اگر  است. 
خوشنویسی  من  است.  بهتر  خیلی  کند،  تهیه 
را دوست دارم ولی خوشنویسی ام خوب نیست. 
سر کالس خوشنویسی هم مطمئنم بچه ها لذتی 
نمی برند؛ چون من خودم مشکل دارم و مهارتی 
ندارم. حداقل آموزش یکی از استادان که خیلی 
خوب کار کرده است در سی دی آموزشی باشد. 
درصورتی که ما نمی توانیم بچه ها را به کارگاه های 
سفالگری ببریم یا امکانات نداریم، بچه ها با دیدن 

سی دی ها عالقه مند می شوند.

خیلی  و  ممنونم  همکاران  از  رضوانی 
خوشحالم که این دغدغه ای برای همه است.

مجلة رشد  که  است  این  من  پایانی  عرض 
اگر  لذا  شماست.  خود  مجلة  هنر  آموزش 
را  خود  تجربه های  دارند،  تجربه  همکاران 
بنویسند. ما می توانیم از پژوهش های شما 
دارند  پایان نامه  که  کنیم. کسانی  استفاده 
کنند.  ارائه  انجام می دهند  یا درس پژوهی 
درس پژوهی مقولة تازه ای است و می توانیم 
در جریان تدریس، پژوهش هم انجام دهیم. 
امیدوارم این نشست َمطلع پیوند نزدیک تر 
از  هرکدام  و  باشد  همکاران  آثار  با  مجله 
دبیران هنر سفیر این مجله باشند. خودتان 
برای  باشید.  قلم زن و عضو هیئت تحریریه 
ارسال  مدارس  به  بخشنامه ای  اشتراک 
فرمایید تا آبونمان شوند و استفاده کنند. 
همة  برای  کمک آموزشی  بال  مجله  این 

دبیران است.

سمیه جاسمیان

سمیه جاسمیان: 
من این دو درس 

)ریاضي و هنر( 
را تلفیق کرده ام؛ 

یعنی زماني كه 
مي خواستم 

سطح و حجم 
یا مترمکعب را 

تدریس کنم، 
بچه ها یونولیت 
یک متری را به 
كالس آوردند و 

این را ساختند و 
داخل آن رفتند
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روش های 
صمیمانة در 
تدریس هنر
محمدعلي اشرفي، دبیر هنر

اشاره
از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم )شهریار(

آموزش ها و روش های مبدعانة معلمان هنر گنجینه ای ارزشمند و 
برآمده از لحظات باشکوه تدریس آن ها به حساب می آید. افسوس 

که معلمان هنر در قلم بندکردن و نوشتن این سرمایه های خود 
اهتمام الزم را به عمل نمی آورند.

با هدف حفظ یافته ها و تجربه های آموزشی بر آن شدیم که در 
قالب پیام های خواندنی و کوتاه به ثبت و ترویج برخی از آن ها 

بپردازیم. این تجربه ها و نکات آموزشی زیادند. آنچه می آید، 
برگرفته ها از گفت وگوهایی است که با دبیران هنر انجام شده 

است. یادآوری این نکته ضروری است که هستة اولیة این پیام ها 
در تحریریة مجله پرورش داده شده است و با افزود و کاست های 
الزم برای درج در مجله، به شکلی که خواهد آمد، آماده گردیده 
است. آخر اینکه از شما معلمان و دبیران عزیز هنر خواهشمندیم 

مواردی از این گونه را بنویسید و به دفتر مجله ارسال کنید.



29 رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 1 |  پاییز 1397 |

 دل نوشتة معلم هنر 
وصفی از درس هنر!

در کالس هنرم رایحه مهر و صفاست
لذت انگیزترین خاطره هایم جاری است
دانش آموز در آن شوِر شکفتن دارد ...

شوق دانستن هر نکتة تازه پیداست
... و »قلم موی« من از شوق به هر سو لغزان

از »ِگل« احساس لطیفی به هوا می آید
دست ها با »قلم نی«، چه حکایت دارند؟

و »نوایی« که به اندیشه ام آرام و جال می بخشد
این همه حال به زیبایی و عشق و هنر است

و کالس هنر این خلوِت پرواز خیال
بهترین لحظة دلدادگی و حّس من است

به شکوفایی گل های چمن خرسندم
تا در این چشمه چنین آب حیاتی پیداست

من به بالندگی »درس هنر« خشنودم
تا به شیرینی و شیدایی آن ذوق کنم ...

 تأثیرگذارترین معلم هنر من
در گفت وگویی که با یکی از اهل هنر داشتم از 
او پرسیدم: »تأثیرگذارترین استادي كه شما را در 
رسیدن به این مرحله یاري كرده، چه کسی بوده 
و چه روشی داشته است؟« گفت: »استادی بود که 
روش بسیار آزادانه ای را در کالس اعمال می کرد. 
جالب اینکه این روش او را کسی جدی نمی گرفت. 
گویی او تنها یک کار را در کالس جدی می گرفت 
را  بود. کالس  نگرفتن کالس  همان جدی  آن  و 
آرام آرام پیش می برد و هر کاری که ما می کردیم 
را  می گفت: »چه کار خوبی است« تو همین راه 
ادامه بده. واقعًا همین روش آن استاد باعث بالندگی 
این  با  و رشد دانشجویان می شد و خود من هم 
آزادی عمل به شرایط فعلی رسیدم.« کسی که این 
خاطره را برایم نقل کرد مسعود نجابتی است که 
در شیوة »خط در گرافیک ایران« جایگاه ویژه ای 
دارد؛ استادی هم که او از وی یاد می کرد، استاد 
در  خط  مدرس  و  خوشنویس  اجلی،  قربانعلی 
گرافیک دانشگاه است. نتیجه اینکه ارمغان آزادی 
و رهایی معلم، رشد خالقیت هنري در بچه هاست.

 معلم محبوب هنر
یکی از معیارهای مهم تأثیرگذار بودن معلم هنر 
به  است.  دانش آموز  با  او  ارتباط  نحوة  در کالس، 
شخصیت  به  دانش آموز  دل سپردن  دیگر  عبارت 
معلم هنر به معنای دل بستگی و عشق او به درس 
هنر نیز هست1. این اتفاق پیام دیگری نیز دارد؛ 
دانش آموز از معلم محبوب خویش بهتر می آموزد 
تا از معلم غیرمحبوب. ارتباط صمیمانة معلم هنر 
و  نمره  زاویة  از  این درس  ندیدن  و  دانش آموز  با 
ارزشیابی سخت گیرانه، مقدمه ای است برای شیرین 
و دل چسب کردن درس هنر. به ویژه کار عملی و 
حضور در کارگاه هنر این تعامل دل نشین را قوت 
می گفت  هنر  معلم های  خانم  از  یکی  می بخشد. 
»من کاری می کنم که این معلم و شاگردی کنار 
برود و به مادر و فرزندی تبدیل شود، و احساس 

می کنم این طور بهتر است2«.

دل سپردن 
دانش آموز به 

شخصیت معلم 
هنر به معنای 
دل بستگی و 

عشق او به درس 
هنر نیز هست

 او تنها یک 
کار را در کالس 
جدی می گرفت 

و آن همان جدی 
نگرفتن کالس 

بود



 دبیر هنر زمینه ساز رشد و 
عالقه مندی بچه هاست!

تدریس  دانش آموزی  از جشنواره های  یکی  در 
داشتم. دانش آموز مستعدی بود که پدر و مادرش 
تیزهوشان  مدرسة  در  و  بودند  دندان پزشک 
درس می خواند. حال و هوای مدرسه سوق دادن 
این  حتی  و  بود  شدن  پزشک  طرف  به  بچه ها 
کار را با شدت انجام می دادند. از عشق و عالقة 
با ِگل و  این دانش آموز برای کار کردن خالقانه 
بارها  دلیل،  همین  به  و  داشتم  خبر  کاماًل  گچ 
در  فرزند شما  که  کردم  وی صحبت  خانوادة  با 
این هنر بسیار مستعد و عالقه مند است و البته 
طبیعی است که نپذیرفتند. روزی که کار با گچ را 
در جشنواره به اتفاق دانش آموز انجام دادیم، وی 
گفت امروز بهترین روز زندگی ام بود و لذتی که از 
درس عملی هنر بردم، بی نظیر بود. او این احساس 
خود را با شور و حال در حضور خانواده اش بیان 
جا  همان  مادرش  و  پدر  که  شد  طوری  و  کرد 
موافقت کردند هر رشته ای را دوست دارد انتخاب 
هنر  دبیران  بنابراین،  کند.  تالش  آن  برای  و 
می توانند با کار عملی و زمینه سازی الزم این گونه 

مؤثر باشند3.

 استعدادیابی کلید تدریس 
حرفه ای

آنکه فقط  از  را قبل  من در کالس توجه خود 
استعداد  شناخت  بر  کنم،  متمرکز  درس  روی 
شناسایی  با  می کنم.  متمرکز  دانش آموزان 
عکاسی،  نمایش،  رشته های  در  بچه ها  استعداد 
نقاشی، سفال و خوشنویسی در همان جلسات اول 
گروه ها را تشکیل می دهم. عالقه مندان عکاسی به 
حیاط می روند، عالقه مندان نمایش در نمازخانه 

گروه های  و  می پردازند  اجرا  به  مدرسه  سالن  یا 
دیگر در کالس و کارگاه به کار مشغول می شوند. 
در  بچه ها  درونی  به عالقة  کار می خواهم  این  با 
زنگ هنر جواب دهم. بچه ها می دانند که به چه 
هنری عالقه دارند و به راحتی به حوزة مورد توجه 
خود وارد می شوند. آزادشان می گذارم تا خودشان 
جلو بروند و من فقط نقش هدایتی خود را اعمال 
می کنم. هنر را نمی توان به دانش آموزان تحمیل 

یا تلقین کرد4.

 طنزهای کالس هنر!
»در یکی از کالس ها دانش آموزی خیلی بی انگیزه 
بود. در کالس پایش را دراز می کرد و معمواًل کتاب و 
دفتر و خودکار و مدادی هم به همراه نمی آورد. به او 
گفتم: چه کار لذت بخشی برای درس هنر می توانی 

انجام دهی؟ و او با خونسردی گفت: هیچ کاری!
برایم  گفتم:  او  به  صحبت  کمی  از  بعد 
سنگ ریزه های زیبای مسیر خانه تا مدرسه را جمع 
کن و به کالس بیاور. قبول کرد و این کار را انجام 
که سنگ ریزه ها  او خواستم  از  بعد  نوبت  در  داد. 
را رنگ آمیزی کند. وقتی علت این کار را پرسید 
به او گفتم: حداقل بهانه ای است که نمره ای به تو 

بدهم5«!

 موسیقی جان بخش
در دفتر اشعار من ای اهل دل و هوش

نقاشی و موسیقی و شعرند هم آغوش
باالخره  تمنا،  و  با خواهش  دبیر هنر می گفت: 
در مدرسه موفق شدم کالسی را به شکل کارگاه 
درآورم. در کارگاه هنگام کارکردن بچه ها موسیقی 
بازخورد خوبی گرفته ام. کالس هنر  و  می گذارم 
ساکت ترین  کار  به  بچه ها  تمرکز  خاطر  به  من 
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همیشه در کالس 
به بچه ها می گویم 
نمی خواهم شما 
را بازیگر بار 
بیاورم. هدف من 
فقط آشناشدن 
شما با این هنر 
و بعد، عالقه مند 
شدنتان به آن 
است



است.  بوده  موفقی  تجربة  برایم  که  است  کالس 
در انتهای زنگ، کارهای برتر دانش آموزان را در 
اینکه دیوار  به  توجه  با  و  کالس معرفی می کنم 
کارگاه برای نصب تابلوها از قبل آماده شده است، 
این  زودی شکل می گیرد.  به  نمایشگاه کوچکی 
کار اعتمادبه نفس بچه ها را باال می برد و آن ها را 
برای برپایی نمایشگاه های جدی تر آماده می کند. 
موسیقی، زمینه ای آرام و تمرکزآفرین برای بچه ها 
فراهم می کند و تاکنون به تجلی کار هنری آن ها 

کمک شایانی کرده است6.

 مخالفت پدران و مادران با درس 
هنر

را  هنر  درس  دانش آموزان  اولیای  از  پاره ای 
این درس فقط  نظر آن ها  از  تشریفاتی می دانند. 
هنر  دبیر  است.  معّدل  بردن  باال  برای  فرصتی 
دانش آموزان  کردن  عالقه مند  »برای  می گوید: 
هنگامی که  و  می گذارم  وقت  جلسه  چندین 
دانش آموز با من کنار می آید، با جبهه گیری اولیای 
او روبه رو می شوم. در مدرسه نیز دیده می شود که 

مدیران حق را به اولیا می دهند7«.

به نظر شما اگر پدر و مادرها به تأثیرات هنر در 
»ایجاد آرامش رواني، ارتقای اعتمادبه نفس، رشد 
نشاط و سرزندگی، دور شدن از احساس بیهودگی 
پی  مجازی  فضای  در  حضور  کردن  متعادل  و 
ببرند«، آیا باز در برابر هنر جبهه خواهند گرفت؟ 
توسط  هنر  تأثیرات  و  کارکرد  یادآوری  بنابراین، 

معلم هنر الزامی است8.

 نمایش در کالس واقعًا جواب 
می دهد!

»نمایشنامه های دانش آموزپسند را برای اجرا در 
کالس دریابیم«.

همیشه در کالس به بچه ها می گویم نمی خواهم 
شما را بازیگر بار بیاورم. هدف من فقط آشناشدن 
آن  به  عالقه مندشدنتان  بعد،  و  هنر  این  با  شما 
ساکت  و  منزوی  که  داشتم  دانش آموزانی  است. 
اگر شما ظاهر آن ها را می دیدید،  بودند و شاید 
فکر می کردید توسری خور هم باشند. اما با دادن 
نقش به آن ها و اجرای نمایش می دیدم که خود را 
به گونه ای دیگر ظاهر مي کردند. چقدر شخصیت 
صمیمی و دقیق و ریزبین از خود ارائه می کردند. 
در نمایش، دانش آموز ناچار به دیده شدن است. 
گاهی که احساس می کنم دانش آموزی در تنهایی 
ممکن است در نقش خود خوب ظاهر نشود ، او را 
با چند دانش آموز همراه می کنم تا نقش آفرینی و 
دیالوگ خود را به صورت جمعی ارائه دهد. نمایش 
برای بچه ها اوج شکوفایی و بالندگی است. وقتی 
خودش  روبه روی  را  چشم ها  همة  دانش آموز 
تقویت  خودباوری اش  و  اعتمادبه نفس  می بیند، 
از  را  کالس  یکنواخت  جریان  نمایش  می شود. 
بین می برد و فضا را متحول می کند؛ طوری که 
دانش آموز در آن بهتر آرام و قرار می یابد و ذهنش 

متمرکز و فعال می شود9.

 معلم دست به قلم!
در سال هایی که در حوزة هنر معلمی می کردم، 
نکته ای که برای بچه ها خیلی مهم بود این بود که 
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معلم اگر چیزهایی می گوید یا از بچه ها می خواهد 
انجام دهند، خودش هم آن را انجام دهد. تصورم 
سروکار  معلمانی  با  که  بچه هایی  که  است  این 
توانایی  ولی  بوده اند  معلمان خوبی  که  داشته اند 
نداشته اند  می گفته اند،  که  را  کاری  دادن  انجام 
نمی توانسته اند ارتباط الزم را برقرار کنند. اینکه 
را  چیزی  معلمان  ما  که  باشند  مطمئن  بچه ها 
که می گوییم خودمان به خوبی انجام می دهیم و 
توانایی انجام دادن آن را داریم، خیلی تأثیرگذار 
دست به قلم  کالس  در  که  مواقع  برخی  است. 
می شوم، می بینم تأثیر بیشتری از کالم می گذارد؛ 
یعنی بچه ها جمع می شوند و حتی برخی مواقع 
به زبان می آورند که این زیباست. این روش، رابطة 
شاگرد و معلم را زیباتر می کند و بچه ها این معلم 
را باور خواهند داشت. فکر کنم دیدن کار معلم 
باشد،  داشته  را  توانایی  این  واقعًا  اگر  در کالس 
خیلی تأثیرگذار است. بچه ها دوست دارند ببینند 
معلم خودشان دست به قلم می شود و کار می کند. 
و  راحت تر  آن ها  برای  یادگیری  صورت،  این  در 

دل پذیرتر می شود10.

 ارزشیابی درس هنر
تالش های  از  هنری  ارزشیابی  بودن  سلیقه ای 
دانش آموزان، گویی از اهمیت این درس می کاهد، 
دانش آموزان  امتحان،  روز  یا  زمان  در  وقتی  اما 
مراسم ژوژمان  دارند و آثار خود را بر سینة کارگاه، 
موضوع  می کنند،  نصب  کالس  دیوار  و  راهرو 
اختصاص  با  دبیران  از  برخی  می شود.  متفاوت 
نمونه کارهای  به دانش آموزان  دادن »پوشة کار« 
هنری آن ها را در پاپان ترم رصد می کنند و آن 
را مبنای ارزشیابی قرار می دهند. ارزشیابی عینی 

و عملی از بی اهمیت شدن این درس جلوگیری 
می کند.

 قصه های هنری رمز تکاپوی کالس
پر  ما  اندیشیدن  به  است که  قصه گویی هنری 

پرواز می دهد! قصه، تلطیف زبان هنر است!
تدریس،  تکنیک های  جذاب ترین  از  یکی 
هنری  مرتبط  قصه های  با  هنر  درس  آمیختن 
است. سرگذشت نامه های هنرمندان پر از قصه های 
هنر  دبیران  است  کافی  است؛  دلکش  و  شیرین 
هنگام برخوردن به قصه ها آن ها را یادداشت کنند 
در  موارد  این  بگیرند.  بهره  آن ها  از  در کالس  و 
پرشمار  هنرمندان  جنبش  و  زندگی  فرازوفرود 
است. افسوس که نمی توان مصداق ها را بیان کرد. 
را  کار یک سخنرانی  اثرگذار  بیت شعر  گاه یک 
انجام می دهد. قصه نیز قدرت خنداندن، گریاندن، 
شاد کردن، به هیجان آوردن و دادن انرژی مثبت 
میکل آنژ،  هنری  زندگی  از  داراست.  هم  با  را 
فرشچیان  استاد  کمال الملک،  رافائل،  داوینچی، 
قصه وار  نکته های  دیگر  بزرگ  هنرمند  صدها  و 
زیادی را می توان روایت کرد. دانش آموزان با قصه 
ارتباط برقرار می کنند و ذهنشان تمرکز می یابد 
ملموس می شود.  و  واقعی  آن ها  در ذهن  هنر  و 
به  تدریس  ابزار  و  چاشنی  به عنوان  قصه گویی 
بچه ها در تصمیم گیری برای آینده مدد می رساند؛ 
هنری  و  اجتماعی  تعامالت  از  آینه ای  قصه  زیرا 
هر  برای  البته  و  می دهد  قرار  آنان  روی  پیش 
دارد.  وجود  آن  متناظر  قصة  رخدادی  و  حادثه 
به  هنرمندان،  به  مربوط  هنری،  قصه های  بیان 
که  رو  چنان  »ره  که  می دهد  یاد  دانش آموزان 

رهروان رفتند«!

 بچه ها دوست 
دارند ببینند 
معلم خودشان 
دست به قلم 
می شود و کار 
می کند. در 
این صورت، 
یادگیری برای 
آن ها راحت تر 
و دل پذیرتر 
می شود
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پی نوشت ها
محمد  با  نگارنده  گفت وگوی   .1
زحمتکش، دبیر هنر استان البرز )با 

افزود و کاست و بازنویسی(.
خانم  با  نگارنده  گفت وگوی   .2
غفوریان، دبیر هنر ساری )با افزود 

و کاست و بازنویسی(.
3. گفت وگوی نگارنده با علی شریف 
)استان  کرج  هنر  دبیر  کاظمی، 

البرز(.
آقای  با  نگارنده  گفت وگوی   .4

قیطاسی، دبیر هنر ایالمی.
شهر  هنر  دبیر  یوسفی،  آقای   .5

ایالم، با افزود و کاست و اقتباس.
6. برگرفته از نکته های سرکار خانم 
خرانی، دبیر هنر ایالمی، با افزود و 

کاست.
هنر  دبیر  خرانی،  خانم  سرکار   .7

ایوان در استان ایالم.
8. آقای حمزة منصوری، دبیر هنر 

ملکشاهی ایالم.
از  کاست  و  افزود  با  اقتباس   .9
گفت وگو با محمدرضا کوچکی، دبیر 

هنر آبدانان ایالم،  تابستان 1396.
مسعود  با  نگارنده  گفت وگوی   .10

نجابتی، مرداد 1396.



گزارشی از جشنوارة تجربیات برتر در آموزش هنر

مجتبي بابائیان

گامی در 
گسترش تجربه ها

گزارش
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تجمیع  در  مهم  نقشی  تجربی  جشنواره های 
که  به ویژه  دارند.  تربیتی  سرمایه های  و  داشته ها 
تنوع و گسترة موضوع در رشته های هنری ضرورت 
انتقال این تجربه ها را دوچندان می کند. با هدف 
تحقق بخشیدن به همین امر پردیس شهید شرافت 
اداره کل  و  با همکاری دانشگاه فرهنگیان  تهران 
آموزش وپرورش شهر تهران اقدام به برگزاری این 
گذشته  فروردین ماه  اواخر  در  یک روزه  جشنوارة 

کرد.
ذیل  محورهای  شامل  اجمالی جشنواره  اهداف 

بود:
۱. سازمان دهی دانش بومی حاصل از تجربیات 

اساتید در آموزش هنر یا کاربرد هنر در آموزش
۲. ثبت و تدوین تجارب ارزشمند استادان

۳. انتقال تجارب استادان
با  دانشجومعلمان  و  جدید  معلمان  آشنایی   .4

تجارب استادان و معلمان شاخص.
تجربه های  چون  مهمی  محورهای  همچنین 
آموزشی و تربیتی، کالس های چندپایه و تجارب 
در  مؤثر  تدریس  راهبردهای  معلمان،  حرفه ای 
واحد  طراحی  هنر،  در  ارزشیابی  هنر،  آموزش 
و  پژوهشی  تجربه های  آموزش هنر،  یادگیری در 
مواردی از این دست عناوین از پیش تعیین شده 
معلمان  سوی  از  تجربه ها  و  مقاالت  ارسال  برای 
استاد  را  جشنواره  علمی  دبیری  بود.  استادان  و 
علی اصغر ایمان زاده، مدرس پردیس شهید شرافت، 
و دبیر اجرایی آن را سرکار خانم دکتر کاوه، رئیس 

پردیس شهید شرافت، بر عهده داشتند.
در مجموع تعداد50 تجربه، مقاله و نوشتار به 
 ۷ درنهایت  که  بود  رسیده  جشنواره  دبیرخانة 
مرادی،  استادان  ارزشیابی  و  داوری  از  پس  اثر 
مرحلة  به   ... و  قاسم زادگان  قلعه دار،  بابائیان، 

نهایی راه یافتند.
جشنواره در صبح روز ۲۷ فروردین آغاز به کار 
کرد و در نشست افتتاحیه آقایان دکتر انصاری راد 
استان  پردیس های  امور  مدیریت  )سرپرست 
تهران(، دکتر سمیعی )مدیر پشتیبانی تولید علم 
بومی دانشگاه فرهنگیان( و کاوه تیموری )مدرس 

هنر( سخنرانی کردند.
ارائة  به  جشنواره  برگزیدگان  نیز  ادامه  در 

تجربه های برتر خود به شرح زیر پرداختند.
حجم های  ساختن  عنوان  با  یوسفی  حسن   -

هندسی ساده )مکعب و جعبه ها( از استان قزوین
آموزش  عنوان  با  محمدابراهیمی  ناهید   -

تصویرسازی: از آموزش تا اجرا و چاپ
و رنگ آمیزی  تزیین  عنوان  با  - حسن کشاورز 

مدرسه با نقوش اسالمی توسط دانش آموزان
- شهربانو شهابی حدادان با عنوان اسکراچ ُبرد 

با شبرنگ
- معصومه محمدی به عنوان خالقیت با ترکیب 

دایره ها
- مریم حیدری با عنوان آموزش قلم زنی

- پروانه عباس زاده با عنوان ایجاد ارتباط میان 
آموزش هنر و مطالعات اجتماعی.

یادآوری می شود که تجربه های حسن کشاورز و 
خانم معصومه محمدی پیش ازاین در مجلة رشد 
 51 و   )1394 )بهار   41 شماره های  هنر  آموزش 
)بهار ۱۳۹۷( به چاپ رسیده بود که این نکته را 
می توان گویای تعامل مجله و مخاطبان آن تلقی 
کرد. در پایان نیز از برگزیدگان جشنواره با اهدای 
لوح تقدیر و جوایز قدردانی شد. استقبال دبیران و 
از این جشنواره در روز برگزاری  دانشجویان هنر 
برگزاری  که  است  این  مهم  نکتة  بود.  قابل توجه 
جشنوارة  و  هنری  برتر  تجربه های  جشنوارة 
برتر  الگوهای  یا جشنوارة  و  هنر  در  درس پژوهی 
آموزشی  تقویم  در  که  است  آن  نیازمند  تدریس 
دارای زمان و شناسنامة الزم شوند تا دبیران هنر 
نیاز  مورد  اثرهای  خلق  به  قوی  انگیزة  با  بتوانند 
دلیل  همین  به  بپردازند.  در جشنواره  ارائه  برای 
است  الزم  سریع تر  چه  هر  كه  کرد  تأکید  باید 
به  را  مقطعی جای خود  و  موردی  جشنواره های 
جشنواره های تقویم دار و دائمی بدهند. این نکته 
عزم  و  دست اندرکاران  همت  که  است  ضرورتی 
همکاران را می طلبد. به همین سان رشد آموزش 
هنر برای دوام و استمرار این تالش اعالم آمادگی 

می کند.
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 تجربه های 
حسن کشاورز 

و خانم معصومه 
محمدی 

پیش ازاین در 
مجلة رشد 

آموزش هنر به 
چاپ رسیده بود 

که این نکته را 
می توان گویای 
تعامل مجله و 
مخاطبان آن 

تلقی کرد.



معرفی هنرمند



محمدعلي فرزبود
مدرس هنر آذربایجانی

اشاره
دبیران و مدرسان هنر از تداوم سه دهه فعالیت شماری از دست پروردگان خود را به جامعة  هنری 

معرفی می کنند. در این فرصت مغتنم تکاپوی هنری آن ها نیز موجب می شود که به اطالعات، توانایی ها 
و تخصص هنری خود با پویش مستمر بیفزایند. در سایه سار لطف الهی و با استمرار تالش های دبیران 

و مدرسان هنر نسلی کارآمد و اثرگذار در سطح کشور تربیت شده که امروزه روز از برکات تالش 
به ثمررسیدة آن ها جامعة تعلیم وتربیت در بخش هنر بهره می برد. استاد محمدعلی فرزبود از دبیران و 
مدرسان تبریز است که در زمرة هنرمندان پرتالش خدمات قابل توجهی را به فرزندان و عالقه مندان تبریز ارزانی داشته 

است. با هم احوال و آثار ایشان را مطالعه می کنیم.
کلیدواژه: سلوک هنری، زمینة اجتماعی، نقد و بررسی و ارائة آثار
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محمدعلی فرزبود در یک نگاه
شهر  در   1337 متولد  فرزبود  محمدعلی 
را  ابتدایی  او تحصیالت  است.  تبریز  شکر خیز 
را در  متوسطه  و تحصیالت  نظامی  در مدرسة 
از  کرد.  سپری  تبریز  ثقئ االسالم  دبیرستان 
آموزش وپرورش  به  معلم  عنوان  1358به  سال 

دانش آموزان موطن خودش همت گماشت.
کار تدریس را در مناطق محروم و دور افتاده 
شهرهای هشترود و ورزقان آذربایجان آغاز کرد. 
سپس، تحصیالتش را تا مقطع کارشناسی ارشد 
حرفه ای  خوش نویس  فرزبود  رساند.  انجام  به 
است که در مدت 32 سال فعالیت معلمی نیز 
به این کار پرداخته است. بنابراین، می توان گفت 
او تمام وقت به کار خوشنویسي اشتغال داشته 
و کارنامة حرفه اي اش نیز نشان  دهندة پر کاری 
خیره کنندة اوست. فرزبود کتابت و قطعه نویسی 

حدود 40 اثر را در سوابق خود دارد.

آموزش
در  تحصیل  به  او  خوشنویسي  فعالیت   آغاز 
خودش  می گردد.  باز  ثقئ االسالم  دبیرستان 

می گوید:
»استاد بزرگوار، ابراهیم بخت شکوهی )1385 
ما  خوشنویسي  دبیر  سال ها  آن  در   )1320  -

بودند. با این آشنایی از سال 1348 بود که به طور 
جدی مشق را زیر نظر ایشان شروع کردم. در 
ادامه، به مدت یک سال در سال 1355 از محضر 
تبریز  خوشنویسي  کالس های  در  رسام  استاد 
ارشد  استاد   )1356( سال  در  کردم.  استفاده 
ایران، استاد امیرخانی به  انجمن خوش نویسان 
بزرگوار  استاد  این  الحق  آوردند.  تشریف  تبریز 
جمله  از  گردن خوش نویسان،  بر  بسیاری  حق 
شیوة  و  اخالق  ُحسن  ابتکار،  با  دارند.  حقیر 
تعلیمی که ایشان داشتند، ما را در مسیری از 
تحول خوشنویسي قرار دادند و به این ترتیب، 
در  گرفت.  قرار  رویمان  پیش  هموارتری  راه 
سال 1358 در حضور استاد امیرخانی در تبریز 
گواهی نامة ممتاز گرفتم« )غالمي، 1390: 139(.

عنوان  به  ساله  بیست  دورة  یک  در  فرزبود 
 -  1381( تبریز  خوش نویسان  انجمن  مدرس 
1360( فعالیت های مستمر هنری خود را ادامه 
داد. در این سال ها بیشترین تأثیرپذیري و الهام او 
از شیوة امیرخانی بود. با این حال به قول خودش 

که شخصیتی معناگراست:
»در سال های آخر عمر پر برکت مرحوم استاد 
ایشان  اینکه  به  توجه  با  )ره(  هریسی  حسن 
ارادت  عرض  جهت  بودند،  شده  خانه نشین 
از تجارب، رهنمودها و  و  به منزلشان می رفتم 

استاد بزرگوار 
)امیرخاني( حق 

بسیاری بر گردن 
خوش نویسان، 
از جمله حقیر 

دارند. با ابتکار، 
ُحسن اخالق و 
شیوة تعلیمی 

که ایشان 
داشتند، ما را در 
مسیری از تحول 
خوشنویسي قرار 

دادند

کاوه تیموری
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نصایح پدرانة ایشان، چه در امر مبارزه با نفس و 
چه در ارتباط با اندوخته های هنری شان بهره مند 

می شدم« )همان(.

گرایش به خط شکسته
در دهة شصت، فرزبود تعلق درونی ویژه ای به 
خط شکسته پیدا کرد. از نظر او در خط شکسته 
نزول ها و  نستعلیق »چرخش، دورها، صعودها، 
ترکیبات نوعی هماهنگی با سماع عارفانه دارد 
برقرار  آن  در  عرفان  روح  با  عمیق  پیوندی  که 
خط  این  نگارش  با  شکسته نویس  می شود. 
وارستگی، رهایی، افتادگی باطنی و جوهرة وجود 

خویش را در کلمات نشان می دهد« )همان(.
شکسته  خط  به  دل بستگی  این  خاطر  به  او 
آورد.  این شیوه رو  به  برای تحریر کتاب هایش 
کتاب »رقص موزون« )1369( و »دیوان حافظ« 
)1372( دو کار مهم ایشان در خط شکسته است 

که بعدها نیز با کتابت سایر آثار تداوم یافت.
خط شکستة فرزبود، آن گونه که خودش نیز به 
دنبال آن بوده، دارای پیچیدگی کمتری است و 
با خواننده راحت تر ارتباط برقرار می کند. در میان 
شکسته نویس  خوش نویس  اولین  او  معاصران، 
است که دیوان حافظ را نگاشت و به چاپ رساند. 
کم،  اتصاالت  حافظ  دیوان  شکستة  کتابت  در 
منطقی  کشش های  و  مکرر  اتصاالت  از  دوری 
در  باید  را  او  دیده می شود. شیوة خوشنویسي 
منحصر  شخصیت  به  تمامش  و  تام  دلبستگی 

به فرد این خط دنبال کرد.
مهر باطنی او به »درویش عبدالمجید طالقانی«، 
 -1185( صفوی  عهد  نام دار  شکسته نویس 
1150 ه. ق(، با صفای درونی او توأم شده و به 
این خاطر نوعی همزاد پنداری و همنوایی با وی 
در خط نستعلیق شکسته به وجود آورده است. 
که  است  بهره مند  ذهنی  از  خوشنویسي  در  او 
می تواند عناصر مختلفی را ترکیب کند؛ به طوری 
که در نستعلیق او هیچ گاه رد پای شکسته دیده 
نمی شود و در شکستة او آثار و بقایای نستعلیق 
بسیار محدود است. او این توانایی را دارد که در 
هنگام نگارش شیوة نستعلیق تمام توان هنری 
خود را به کار گیرد و در هنگام نگارش شکستة 
نستعلیق، تنها قواعد و ظرایف این خط در نظرش 

حاضر می شوند.
مدیون  را  هنرش  در  ویژگی  این  فرزبود 
تالش های شبانه روزی و ریاضت های عاشقانه و 
اشراف عمیقش به قواعد این دو شیوه می داند. 
او نیز همانند بسیاری از خوش نویسان، که بینش 

نظری عمیقی دارند، معتقد است که نستعلیق و 
شکسته به مثابة دو کفة ترازو، باید با هم وزنی 
برابر از توانمندی خوش نویس خبر دهند. این امر 
به سادگی برای هر کس مقدور نیست و عالوه 
بر تکنیک، احساس هنری نیز در موقع نوشتن 

به طور کامل باید بر همان خط منطبق شود.

نگاهی به آثار
وی در زمینة کتابت آثار متعددی دارد. کتاب 
به  که  اوست  چاپی  اثر  اولین  موزون«  »رقص 
کار هنرجویان شکسته آمده و اولین گام برای 
آثار  از  بهره گیری  در  او  توانایی های  شناسایی 
او  است.  َسَلف  شکسته نویسان  ماندة  یادگار  به 
در این اثر به نگارش و تکرار بسیاری از قطعات 
سال  در  کتاب  است.  پرداخته  درویش  گذشته 
به  ایران  خوش نویسان  انجمن  سوی  از   1369
عنوان اولین کتاب از مؤلف شهرستانی به چاپ 
رسید و فرزبود آن را به هنرمند جوان و ناکام 
مرحوم »احد کاظمی« )1369 - 1346( تقدیم 

کرده است.
حافظ  کامل  دیوان  فرزبود،  عمدة  اثر  دومین 
است  دیربازی  است.  دفتری  شکستة  خط  به 
که در عرصة خوشنویسي شکسته اثری از آثار 
کتابت به این خط دیده نمی شود. این امر ناشی 
البته،  که  است  شکسته نویسان  اندک  شمار  از 
گرچه نظری نادرست نیست، تمام واقعیت را نیز 
به خوبی بیان نمی دارد. مشکل اصلی این است 
تأثیر  تحت  فعلی، شکسته نویسان  دورة  در  که 
شیوة رایج کمتر به کتابت روی می آورند و تنها 
کار خود را بر تو در تو نویسی و قطعه نگاری های 
انتزاعی متمرکز می کنند. در واقع، از کلمات به 
عنوان ابزاری برای ایجاد فرم و فضا و ترکیب و 
سرانجام، ایجاد ترکیب بندی بهره می گیرند. این 
چنین است که در این دوره، آثار کمی به خط 
ایجاد  با  که  است،  آمده  در  کتابت  به  شکسته 
ارتباط با خوانندگان، آن ها را در ابعاد وسیع با 
با  کار  این  بار  اولین  برای  کند.  آشنا  این خط 
فرزبود و چاپ دیوان کامل حافظ وی در سال 
اثر  این  کتابت  در  فرزبود  کار  آغاز شد.   1372
تجربة خوبی به همراه داشته و در حل و فصل 
بسیاری از مسائل سطرنویسی و صفحه آرایی و 
پیوند سطور با یکدیگر تالش های ارزشمندی را 

به نام خود ثبت کرده است.
آثار وی که بیشتر آن ها به چاپ رسیده و یا 

آماده چاپ اند، به قرار زیراند:
خط  به  تحریر  و  تألیف  موزون،  رقص   .1

نستعلیق و 
شکسته به مثابة 
دو کفة ترازو، 
باید با هم وزنی 
برابر از توانمندی 
خوش نویس خبر 
دهند. این امر 
به سادگی برای 
هر کس مقدور 
نیست



39 رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 1 |  پاییز 1397 |

انجمن خوش نویسان  ناشر  اول،  شکسته، چاپ 
ایران، تهران، 1369.

2. دیوان کامل حافظ، به خط شکسته، ناشر 
احرار، چاپ اول، تبریز، 1372.

3. دیوان کامل حضرت امام خمینی )ره(، به 
خط شکسته، اصل نسخه خطی در موزة آثار نشر 

امام، تهران، 1374.
4. غّواصالر، خط شکسته، ناشر ستاد برگزاری 
با  )مشترک  آذربایجان  شهید  سرداران  کنگرة 
زنده یاد استاد ابراهیم بخت شکوهی(، چاپ اول،  

مرداد 1374.
5. نظری به سیاه مشق و خط نگاره، تألیف، 

احرار تبریز، چاپ اول، 1374.
6. ترکیب بند محتشم کاشانی به خط شکسته، 

احرار تبریز، چاپ اول، 1375.
7. ترجیع بند هاتف اصفهانی به خط شکسته، 

احرار تبریز، چاپ اول، 1375.
8. گنجینئ االسرار عّمان سامانی، خط شکسته، 

سروش، چاپ اول، تهران، 1375.
خواجه  مقامات  و  مقاالت  نامه،  مناجات   .9
عبداهلل انصاری، خط شکسته، احرار تبریز، چاپ 

اول، 1375.
دوم،  چاپ  تبریز،  احرار  موزون،  رقص   .10

.1375
11. کلک و کمال، تألیف، انجمن خوش نویسان 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  ادارة  و  تبریز 

آذربایجان شرقی، چاپ اول، 1376.
کل  ادارة  ناشر  تألیف،  خاموش،  صریر   .12
فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی، چاپ 

اول، 1377.
فعال  13. مقایسة دو روش تدریس سنتی و 

خوشنویسي، تحقیق، آماده چاپ، 1377.
14. پند نامة عطار، به انضمام صد پند لقمان 
حکیم، ناشر و خوش نویس محمد علی فرزبود، 

90 صفحه، 1379.
15. سالمان و ابسال؛ عبدالرحمن جامی، خط 

و مقدمه محمد علی فرزبود، سروش، 1379.
16. مهر معلم، نگارش قطعات نستعلیق )چهل 
و  شکوهی  بخت  یاد  زنده  با  )مشترک  قطعه( 
محمد علی فرزبود( آموزش وپرورش آذربایجان 

شرقی، 1379.
17. مجموعه شعر »نالة مستانه« محمد علی 

فرزبود )شاعر و ناشر(، 1383.
18. صد پند مؤلف حسین عدالت، شامل 20 
صفحه خط و مقدمه محمد علی فرزبود، ناشر: 
کانون فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان شرقی، 

.1384
علی  محمد  مقدمه  و  خط  تحفئ الوزرا،   .19
فرزبود، کانون فرهنگ و هنر و ادب آذربایجان 

شرقی، 1384.
خط  به  خوشنویسي  قطعات  معلم  مهر   .20
آذربایجان  آموزش و پرورش  فرزبود،  علی  محمد 

شرقي، 1384.
در  قرآن  کتابت  پیشینة  وحی،  و  کلک   .21

آذربایجان  محمد علی فرزبود، 1384.
به خط  معلم  قطعات خوشنویسي  22. مهر 
آذربایجان  آموزش و پرورش  فرزبود،  علی  محمد 

شرقی، بهار، 1386.
)چاپ  نستعلیق  خط  به  وال  اقلیم  شاه   .23

نشده(، 1390.
24. گل هایی از گلستان به خط تحریری، به 

شیوة امیر نظام گروسی، 1390 )چاپ نشده(
25. پندهایی از گلستان، خط نستعلیق 1390 

)چاپ نشده(
26. شاعران بزرگ آذربایجان، خط نستعلیق 

1392 )چاپ نشده(
27. مشق چلیپا به خط نستعلیق 1392 )چاپ 

نشده(
28. مناجات منظوم حضرت علی)ع( به خط 

نستعلیق و شکسته  شهرداری تبریز، 1393.
فرزبود در آثار کتابت شده اش وسواس فراوانی 
برای انتخاب متون به خرج داده است. او با اشراف 
ادبیات به سراغ مضامین بکر و  قابل قبول به  
عرفانی می رود و مشق تمنای خود را حول این 
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آثار گران قدر دایر می کند. بر این اساس، او برای 
قائل  انسان سازی  و  تربیتی  نقش  خوشنویسي 
است که در اندازة یک فرهنگ ارزشمند ایفای 
نقش می کند و به گونه ای که تأثیرپذیری از این 
فرهنگ حاصلش توفیق خوش نویس خواهد بود. 

او خود در این باره می گوید:
از  باید  را  خوش نویس  شخصیت  و  »اعتبار 
ورای مضامین انتخابی او جست. در کار هنری،  
انتخاب  که  مضامینی  طریق  از  خوش نویس 
می كند شخصیت باطنی خود را به منصة ظهور 
می رساند. این مضامین است که در روحیة او اثر 

می گذارند« )مستند گلستانه، 1384(.
سرشار  فرزبود  خوشنویسي  آثار  در  مضامین 
از ادب فاخر فارسی و متون عمیق دینی است. 
خاصه آنکه یکی از عالیق ثانی او آشنایی با شعر 
فارسی است. از جمله تالش های فرزبود باالبردن 
کیفیت در امر تدریس خوشنویسي بوده است. او 
این دغدغه را ضمن داشتن تجربة به جان زیسته 
عنوان  با  خود  ارشد  کارشناسی  پایان نامة  در 
در  فعال  و  سنتی  تدریس  روش  دو  »بررسی 
آموزش خوشنویسي« دنبال کرده است. احترام 
زیادي  ارزش  او  براي  و شاگردانش  استادان  به 

دارد و جلوه ای از منش و درون مایة شخصیتی 
اوست.

فرزبود در مقدمة دیوان حافظ، کتابت خود را 
با این عبارت به استادش زنده یاد ابراهیم بخت 
استاد  به  »تقدیم  است:  کرده  تقدیم  شکوهی 
پاس  به  شکوهی  بخت  آقای  جناب  بزرگوارم 

تربیت، پرورش و جهت دهی حقیر«.
و وجوه  به خصائل  نیز  مقاله ای مفصل  در  او 
شخصیتی زنده یاد استاد بخت شکوهی پرداخته 
و روحیات معلمی و نقش تربیتی آن بزرگوار را 
در رشد و ارتقاي خوش نویسان تبریز به خوبی 
کاویده است )نشریة مهد آزادي تبریز، یاد یار، 

.)1385
زنده  هنرجویش  از  همیشه  همچنین  فرزبود 
یاد  نیکی  به   )1346-1369( کاظمی  احد  یاد 
می کند. عشق و عالقه او به این هنرجو برایش 
فراموش نشدنی و بی نظیر است. هم اکنون هم 
پیش  را  کاظمی  احد  چهرة  کارش  محل  در 
روی دارد. کاظمی در مدت 15 ماه دورة ممتاز 
خوشنویسي را طی کرد و زمانی که در سال سوم 
رشتة گرافیک در دانشگاه تهران درس مي خواند، 
در اثر بیماری روحش به سرای باقی پر کشید. 
فرزبود این نکته را با حسرتي همیشگي یادآوری 
می کند. با طبع روان خویش در رثای شاگردش 

این گونه با رنجة قلمش گریسته است:
صاحب هنر هــمــیـشه بود زنده از هنر
هر چند جاودانه کسی در جهان نزیست
جادو نگار خامه که اعـــجـــازها نمود

گریست  کــاظــمی  احد  غم  در  که  دردا 
)فرزبود، 1371(.

روحیة معلمی
نیز  خط  معلمی  کار  در  او  ویژگی ها  این  با 
به  از خوش نویسان  است.  داشته  فراوان  توفیق 
ثمر رسیدة تبریز تعداد قابل توجهی از کالس او 
بهره گرفته اند و از جمله 85 ممتاز در این شمار 
یاد  زنده  کالس  در  زمانی  او  گرچه  می باشند. 
استاد حسین بخت شکوهی آموزش دیده است، 
بررسی آثار نستعلیق و شکسته از خوشنویسي به 
مقام رسیده حکایت می کند. او احساسی لطیف 
دارد؛ به همین دلیل در مؤانست با ادبیات، مانند 
ُحسن خط از بهرة قانع کننده ای برخوردار است. 
اگرچه در ارزیابی غایبانه، معمواًل ویژگی های هنر 
را مّد نظر قرار می دهند، در برخوردهای حضوری 
که  اوست  درونی  منش  و  هنرمند  شخصیت 
آشکار می شود. از این حیث، باید گفت او عالوه 

مضامین در آثار 
خوشنویسي 
فرزبود سرشار از 
ادب فاخر فارسی 
و متون عمیق 
دینی است



4۱ رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 1 |  پاییز 1397 |

بر آنکه در خوشنویسي به نزد اهل خط محبوب 
است، وقار و حّس نوع دوستی اش نکتة ویژه ای 

است که در خطش بیشتر متجلی مي شود.
داند آن کس که آشنای دل است
که صفای خط از صفای دل است

معلم  یک  خصوصیات  مورد  در  او  از  وقتی 
خوشنویسي جویا شدم، او به چند اصل اشاره کرد 
و گفت: »باید معلم واقعی بود.« عشق به آموختن 
یک اصل مهم است. معلمی در خوشنویسي تنها 
تکنیک نیست. تکنیک باید همراه با راه اصولی 
آموختن باشد. در کالس خط می بینم که معلمی 
برای دانش آموز مبتدی می نویسد »رموز عشق 
بیاموز به پیش اهل عقول«؛ آیا این سرمشق برای 

او مناسب است؟
»باید ارتباط تنگاتنگی با هنرجو برقرار کرد.« 
دل  حرف  و  حال  وصف  فرزبود  جملة  این 
بسیاري از معلمان خوشنویسي در کشور است. 
و  معلم  بین  مرزها  بردن  بین  از  اهمیت  در  او 
استاد دیدن  را  دانش آموز مي گوید: »تنها خود 
و هنرجو را هنرجو دیدن کافی نیست. این گونه 
نگرش، جذبه ای به وجود نمی آورد«. جمع بندی 
گفتار فرزبود ما را به سه اصل مهم در آموزش 

خوشنویسي رهنمون می کند:
روحیة  و  شخصیت  مقبولیت  و  پذیرش  اول، 
از سوی هنرجو )اخالق حسنه و صفات  استاد 
برجسته خوش نویس که همه می تواند فصلی به 

نام اخالق خوشنویسي را تشکیل دهند.(
و  قلم  ارائة تکنیک و زبردستی الزم در  دوم، 

دسِت معلم خط.
معلم  سوی  از  مطلب  تعلیم  نحوة  سوم، 

)گفت وگو با تیموري، 1393(.
به  را  سوم  نکتة  این  او  که  می رسد  نظر  به 
خوبی با دو نکتة اول و دوم تلفیق کرده است. 
وام دار  را  معلمی اش  شغل  تجربه های  كه  او 
آموزش وپرورش این دیار است، هنرجویان را در 
نظر می آورد و برای آنان پیام های زیر را یک به 
یک بیان می کند. در اصل او به اصرار نویسنده این 
دانش آموز  اصلی  وظایف  است،  درصدد  کلمات 
کالس خط را با استانداردی مطلوب بیان کند؛ 
بنابراین، پس از تأمل و تفکر در این زمینه، چنین 
به نتیجه می رسیم که یک دانش آموز و هنرجوی 

خط باید:
1. تمرین و ممارست کافی کند.

2. به ازای تمرین عملی، معلم او را به مبانی 
نظری ترغیب کند.

3. استفاده از تجارب به دست آمده در کالس 

را با حضور مرتب خود به نتیجه برساند )همان(.
برای او که نزدیک به سه دهه به عنوان معلمی 
سخت کوش راهنمای خوبی برای هنرجویان و 
دانش آموزانش بوده است آرزوی موفقیت داریم 
فرزبود   استاد  آثار  تحلیل  به  بعد  قسمت  در  و 

می پردازیم.

تحلیل آثار
شیوة نستعلیق فرزبود بر مبنای اصول کالسیک 
نستعلیق  قانونمندانة  نگارش  در  وسواس  با  و 
همراه است. کتابت استاد فرزبود بسیار پاکیزه و 
خوشخوان و با رعایت سالمت حروف و کلمات 

نگاشته می شود.
به ویژه، ایشان در صفحه آرایی و قوام و انسجام 
هر صفحه توفیق زیباشناختی ارزنده ای پیدا کرده 
است. در خط ایشان ظرافت، لطافت و استحکام 
درکشیده ها هم افزا و تکمیل کننده حاصل نهایی 
اندازه های  ایشان  آنکه  با  به شمار می آیند.  کار 
اّما  می کند  رعایت  خوبی  به  را  خط  هندسی 
نکته  همین  و  نیفتاده  تکلف  ورطة  به  قلمش 
قانونمند و راحت  اوست که  از مزیت های خط 

می نویسد.

بررسی آثار 
نستعلیق و 
شکسته از 

خوشنویسي 
به مقام رسیده 

حکایت می کند. 
او احساسی 
لطیف دارد؛ 

به همین دلیل 
در مؤانست 

با ادبیات، 
مانند ُحسن 
خط از بهرة 

قانع کننده ای 
برخوردار است
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سی  در  که  است  این  فرزبود  استاد  ویژگی 
و  مستمر  نگارش  با  گذشته  سال  پنج  و 
به  کتابت  زمینة  در  به ویژه  سفارش ها  انجام 
این  از  و  آورده  روی  حرفه ای  مشق نامه نویسی 
طریق خط خویش را ارتقا داده است. مقایسة 
کتابت های دهة شصت و دهة هشتاد ایشان این 
رشد کیفی را نشان می دهد. او به دنبال نوشتن 
متن های راحت نیست و هر متنی را که برایش 
جاذبة محتوایی داشته باشد، به پردة کتابت در 
می آورد. نکتة مهم در خط فرزبود تناسب بین 
سواد و بیاض صفحه است. در کارهای کتابت 
و  کلمات  و  حروف  طبیعی  تفاوت  رغم  به  او 
خاصیت پیش بینی ناپذیری در تجمع و جدایی 
اجزاء خط و یکدستی محسوس است. به همین 
فاصله گذاری های  یا  مصنوعی  فشردگی  سان، 
غیر هنری دیده نمی شود. جمع شدن این مزایا 
گواهی نامة  دریافت  به  فرزبود  استاد  خط  در 
استادی در سال 1388 و گرفتن نشان درجة 
یک هنری در سال 1392 انجامیده که هر دو 
قبایی است آراستة جایگاه هنری او در دو خط 
كه  است  این  مهم  نکتة  شکسته.  و  نستعلیق 
آنچه از محمد علی فرزبود به چاپ رسیده نمای 
آثار،  این  ورای  در  اوست.  کارهای  از  بخشی 
تمرین هاي مداوم و قطعات زیاد چاپ نشده ای 
این چنین استحکام  را  او  قلم  وجود دارند که 

بخشیده اند.
بررسی آثار چاپ شده و چاپ نشدة فرزبود در 
دو دهة هشتاد و نود نشان می دهد که او نیم 
نگاهی نیز به آثار قدما از جمله میرعماد، میرزا 
از  بسیاری  وی  دارد.  الکتاب  عماد  و  غالمرضا 
چلیپاهای میرعماد را در خلوت خود بازنویسی 
کرده است. بنابراین، به شکل طبیعی به خطش 
میزانی از نازکی ها راه یافته است. از ویژگی های 
او انضباط در نگارش و پیوسته نویسی است. او 
بداهه  نویسی  یا  و  ناگهانی  شوري  یک  بر  بنا 
برنامه ریزی شده،  بلکه  نمی شود  قلم  به  دست 
مداوم و با پشتکار خط نویسی می  كند. بررسی 
قالب  در  قطعه  دویست  از  بیش  مطالعة   و 
نستعلیق دفتری با قلم مشقی )چاپ نشده( او 

این ویژگی را به خوبی نشان می دهد.
فرزبود در خلوت های شبانة خود تجربه های 
حالت های  در  را  سیاه مشق  از  ارزشمندی 
انجام  درهم  و  موّرب  گردان،  دفتری،  مختلف 
وجد  به  آن ها  دیدن  از  بیننده  که  است  داده 
  6-7 قلم  با  سیاه مشق ها  این  بیشتر  می آید. 
میلی متری )مرز مشقی و جلی( نگاشته شده اند. 
او در جایی گفته است: »اوج هنر خوشنویسي 
و  قالب ها  از  شدن  رها  و  سیاه مشق نویسی 
خانة فرهنگ،  نشریه  )فرزبود،  اندازه هاست« 
بوده  تالش  در  فرزبود  اینجا  در   .)22  :1386
و  سفت  قواعد  سایه سار  از  را  خود  که  است 
هندسی و تکنیکی کمی رهایی بخشد. با این 
حال، دقت و تأمل و پاکیزه نویسی را به عنوان 
اصولی که در وی نهادینه شده اند، رعایت کرده 
و  اثر چاپ شده  بر چهل  افزون  فرزبود  است. 
قضاوت  که  آثاری  عمده  اما  دارد  نشده  چاپ 
او  کاری  روش  و  شیوه  مورد  در  را  خط  اهل 
هستند.  شده اش  چاپ  آثار  می دهد،  شکل 
نگارنده با مطالعة آثار اصل و خوشنویسي های 
انبساط خاطر دیگری را تجربه  او  تازه  زنده و 
کرد. آثار اصلی این هنرمند گران قدر به خوبی 
با مخاطب آشنا ارتباط برقرار می کند و حتی 
این  البه الی  از  هنرمند  شخصیت  شناخت 
داشت  دور  نظر  از  نباید  می شود.  نمایان  آثار 
رغم  به  فرزبود  استاد  خوشنویسي  شیوة  که 
همة محاسن و مزایای آن هنوز در بوتة نقد و 
نظر کارشناسان طراز اول قرار نگرفته و برای 
برپایی  با  است  او الزم  نظام هندسی  شناخت 
نمایشگاه هایی در مرکز کشور به تأثیر بیشتر و 

اجتماعی کردن این شیوه اهتمام کرد.
نستعلیق،  شکسته  شامل  چندگانه نویسی 
اقالم  در  تفرج  و  نستعلیق  تحریری،  شکسته 
کتابت تا جلی )درشت( و قالب هایی مثل چلیپا 
و دفتری برآیندی را در خط وی شکل داده که 
با اهل فن می توان  اثر گفت وگو و مباحثه  در 
توجه کرد. چه  آن ها  از  بیشتری  به مختصات 
بسا نکات سودمندی نیز برای باال بردن ارزش 
استاد  مثل  بزرگانی  زبان  از  زیباشناختی خط 
قابل  فرزبود  برای  امیرخانی  استاد  و  اخوین 
اهتمام  به  نکته  این  است  بدیهی  باشد.  طرح 
جدی استاد فرزبود و خواهندگی او نیز مرتبط 
در یک  فرزبود  استاد  بنابر شرایط،  زیرا  است. 
خط  به  خود  خلوت  در  بیشتر  گذشته  دهة 
نمی تواند  کسی  و  است  بوده  مشغول  نوشتن 
نقش مراوده های هنری و داد و ستدهای نظری 

وی بسیاری 
از چلیپاهای 
میرعماد را در 
خلوت خود 
بازنویسی کرده 
است. بنابراین، به 
شکل طبیعی به 
خطش میزانی از 
نازکی ها راه یافته 
است

متوسطشیب قلم
متوسطمیدان قلم
کتابت، مشقیکانون قلم 

سطر، کتابت، چلیپاقالب مورد اهتمام
دوگانه نویسی نستعلیق، شکسته نستعلیقویژگی مهم

متوسطویژگی دست

جدول شماره 1. جدول مختصات فنی شیوة خوشنویسي محمد علی فرزبود
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را در عرصة خوشنویسي برای رشد خط نادیده 
بگیرد.

)جدول شماره یك(
مشک بو  قلمی  و  توانا  دستی  فرزبود  برای 

آرزومندیم.

ذوق شعر
فاخر  گنجینة  با  مؤانست  علت  به  فرزبود 
ذوق  از  فارسی  ادب  و  شعر  شخصیت ساز  و 
مجموعة  او  است.  بهره مند  نیز  شعرگویی 
به  را  آن  و  را منظم کرده  سروده های خودش 
تقدیم  تبریزی  عابد  گران قدر،  شاعر  و  استاد 
نیز  ترکی  اشعار  او  مجموعة  در  است.  کرده 
لطیف  احساس  مواردی  در  او  و  دیده می شود 
بیان می کند. برای آنکه  با این گویش  خود را 
تفننی  و  ذوقی  سروده های  دل  با  خوانندگان 
استاد فرزبود آشنایی پیدا کنند، غزلی از ایشان 

با عنوان ارباب هنر را در اینجا درج می کنیم.

ارباب هنر
جبین از نور دل روشن تر از ماه فـلـــک داری
نگارین خط تو شیواتر است از خط زنــگــاری
به دست خامه هر گه رو نهد بر صفــــحة کاغذ
عطارد را ز شیرین شیوة خود در فغـــان آری
الف از خامه ات رعناتر از ســرو روان بـــاشد

چو با مشکین قلم این حرف را در نامه بنگاری
رواج شعر و خط از طبع و کلکت هست، می دانی
تو استادی مسلم در نــگــارســتان دل آری

روا نبود هنر سنجیده گـــــردد با زر و  گوهر
که هرگز نیست زر را پیش اهــل فضل مقداری
وفاداری مخواه از زرپرستان در جــــهان هرگز

که دنیا دوستان را نیست بویی از وفاداری
درویش  نیز  خود  گر  است  هنرمند  با  فضیلت 

است
که ارباب هنر را نیست رغبت بـــر جهان داری
یکی چاووش می داد این ندا، بشنیدم از هــاتف
بــیـــا ای فرزبود ایــنک تو دانی ارزش یاری

اردیبهشت ماه 1382-تبریز

فرزبود  استاد  آثار  داشت  که  زمانی  نگارنده 
این  با  مطالعه می کرد، ضمن همزادپنداری  را 
هنرمند گرامی »نظمی را نگاشت« تا احساس 
صمیمانة خود را به ایشان و هنرش بیان کند. 
این  به  تقدیم  جهت  را  بیت  چند  این  اینک 

دوست هنرور در اینجا می آورد:

محمد علی فرزبود خوش نویس
شهر تبریز از وجود فرزبود

خوشنویسي را به زیبایی ستود
زان که این زیبا نویس و خوش نگار

شأن خط را قدرتی دیگر فزود
در نگاه او عروس خط کجاست؟
گوهری بنشسته در عمق وجود
از ریاضت تا رضایت رفته است
بحر خط را با همه بود و نبود

خط نستعلیق با روحش عجین
از شکسته ساخته او تار و پود

»کاوه« می داند که »رنج و خط« یکی است
زانکه از سالک بر آرد آه و دود

لیک این تبریزی با پشتکار
درس همت داد بی سودا و سود

این چنین صاحبدل و صاحب قلم
روزگاران کم دگر خواهد نمود
شعر من بی مایه اما حال دل
گفتم و سوز دلم این را سرود

قاصد خوش خوان بگو با »فرزبود«
»کاوه« با خط ُخوشت شب را غنود

منابع
با  تیموری  کاوه  گفت وگوی   .1

محمد علی فرزبود، 93/6/30.
2. مستند گلستانه، صداوسیمای 

مرکز آذربایجان شرقی، 1385.
3. غالمی، احد. )1390(. هشترود 
مقالة  جلد(  )سه  دانشوران  و 
جلد  دلدادگی.  و  عشق  تندیس 

دوم. تبریز: نشر ستوده.
 .)1371( محمدعلی.  فرزبود،   .4
احد  یادمان  خاموش،  صریر 
کاظمی، ادارة کل فرهنگ و ارشاد 

آذربایجان شرقی.
5. فرزبود، محمد علی. )1385(. 
بخت  ابراهیم  یاد  )به  یار«  »یاد 
شکوهی( نشریة مهد آزادی تبریز. 

.1385/6/7
 .)1386( فرزبود.  علی  محمد   .6
فرهنگ.  نشریة خانه  با  گفت وگو 
سازمان  سوم.  تا  اول  شمارة 
تبریز،  شهرداری  هنری  فرهنگی 

.1386
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راهنمایی  دورة  هنر  کتاب های  اینکه  از  بعد 
مورد بازبینی و تجدید تألیف قرار گرفت، مبحث 
»هنرهای آوایی« نیز به این کتاب ها اضافه شد. 
واقعیت این بود که برای تدریس هنرهای آوایی 
همکاران و دبیران هنر آموزش های الزم را ندیده 
بودند و این مشکلی بود که به کرات توسط دبیران 
تذکر داده می شد. این مشکل بدیهی بود، زیرا 
در سرفصل های رشتة هنر در مراکز تربیت معلم 
فرهنگیان،  عالی  آموزش  مراکز  نیز در  و  سابق 
درس آشنایی با مبانی موسیقی تدریس نمی شد. 
در جشنواره های تدریس برتر نیز، دروسی مانند 
»ریتم« در پایة هفتم از فروغ آن چنانی برخوردار 
و  به شکل خودجوش  که  دبیرانی  تنها  و  نبود 
اکتساب  به  آموزش وپرورش  پیکرة  از  بیرون 
از  می توانستند  بودند  پرداخته  آوایی  هنرهای 
عهدة تدریس این درس برآیند. حال، با گذشت 5 
سال از تألیف این کتاب ها آرام آرام دبیران خود را 
به این حوزه نزدیک کرده اند؛ اگرچه این مسئله، 
همچنان به عنوان یک مشکل آموزشی در درس 
این  برای  هم  هنوز  متأسفانه  دارد.  وجود  هنر 
درس زمینه سازی الزم نشده است و در دانشگاه 
فرهنگیان و پردیس های مختلف آن خأل آموزش 
هنرهای آوایی و از جمله موسیقی و آشنایی با 
مبانی آن احساس می شود. در چنین شرایطی 
تنها  می توان به منابعی رجوع کرد که به سعی و 
اهتمام اهالی موسیقی به رشتة تألیف یا ترجمه 
و تحریر درمی آید و با همة دشواری های چاپ به 
مرحلة طبع می رسد. کتاب »دانش صداسازی و 

خواندن« در زمرة این کتاب هاست که ترجمة آن 
را سعید مجیدی انجام داده است. وی که خود 
از دبیران باسابقة هنر و به چندین هنر آراسته 
است، کتاب را پس از تغییر کتاب های درسی بر 
اساس نیاز آموزش دبیران انتخاب و به ترجمة آن 
مبادرت کرده است. آشنایی مجیدی با هنرهای 
آوایی در او ظرفیت خوبی را برای ترجمة کتاب 
و اصطالحات تخصصی آن فراهم آورده و از این 
برای  را  خوش خوانی  کتاب  او  گفت  باید  بابت 
است  دیده  تدارک  هنر  دبیران  و  عالقه مندان 
هنرهای  در  آموزشی  خأل  از  بخشی  بتواند  تا 
این  با  دارای 10 فصل  پر کند. کتاب  را  آوایی 
نگاهی   .۲ کیست؟  خواننده   .۱ عنوان هاست؛ 
گذرا به اندام های صوتی ۳. آموزش خواندن 4. 
خوب خواندن 5. رجیسترهای صدای انسان 6. 
گستره ها و گونه های صدا ۷. مراقبت از صدا 8. 
خوانش اشعار ۹. میکروفون ها و افکت ها و 10. 

نگاهی به گذشته.
مترجم در مقدمة خود آورده است: »هستند 
هنرجویان هوشمند و کنجکاوی که با جدیت در 
پی رشد کیفیت صدای خویش اند، خوانندگانی با 
پرسش های بسیاری از این دست روبه رو هستند 
تولید  را  خود  ویژة  می توان صدای  چگونه  که، 
چه  و  چیست؟  تمریناتش  و  صداسازی  کرد؟ 
نقشی در رشد و بهبود کیفیت صدا دارد؟ سلفژ 
چه تأثیری در رشد و پرداخت پرورش خوانندگی 
دارد؟ تکنیک خواندن چیست؟ گستره های صدا 
کدام اند؟ و جای صدای من در کدام گستره قرار 

مارال یغمائیان



دارد؟ چگونه باید از صدای خود مراقبت کرد؟ آیا 
هر خوانندة خوبی می تواند معلم خوبی نیز باشد؟ 

و ... و نیازمند کمک و راهنمایی می باشند.
دیگری  بسیار  فنی  نکات  و  پرسش ها  پاسخ 
سال ها  آواز  هنرجوی  یک  به عنوان  من  که  را 
در پی اش بودم به آسانی در این کتاب یافتم و 
از جست وجو و مقایسة چند کتاب  را پس  آن 
مختلف در همین زمینه، برای ترجمه برگزیدم«. 
مخاطبان  به ویژه  و  کتاب  ویژگی های  مورد  در 
مترجم معتقد است: »ازآنجاکه این کتاب دانش 
سطح  هر  در  خوانندگان  تمامی  برای  خواندن 
یا روش چگونه  و سبکی است و کتاب دستور 
خواندن و پرورش صدا در یک سبک و یا شیوة 
تمامی خوانندگان  برای  بی شک  نیست،  خاص 
مفید خواهد بود. درنهایت می توان گفت که با 
دانش و روش آموزش علمی و درست می توان 
دست  خواندن  در  خالق  و  یگانه  صداهایی  به 
نیز  ضمیمه  سی دی  کتاب  با  همراه  یافت«. 
می باشد و راهنمایی های عینی و عملی را در بر 
دارد. با این مقدمات و با توجه به نیاز دبیران هنر 
به درون مایة این کتاب، به نظر می رسد یکی از 
منابع مفید برای غنی ساختن فرهنگ و هنر و 
درس های هنرهای آوایی فراهم آمده باشد. لذا 
مطالعة این اثر پیشنهاد می شود. به همین سان از 
اهتمام شایستة دبیر دبیرستان های تهران آقای 
مجیدی برای به نتیجه رساندن ترجمة این اثر 

تقدیر و تشکر به عمل می آید.



کاربردی 
کردن هنر 
در کالس 

درس
گفت وگو با هومان عباسی 

دبیر هنر مدارس شیراز

گفت وگو

هیئت تحریریة رشد آموزش  هنر
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آقای عباسی لطفًا خودتان را 
معرفی کنید.

به نام خدا. هومان عباسی دبیر هنر دبیرستان شهید 
هنرهای  لیسانس  هستم.  شیراز  یک  ناحیة  رمضانی 
تجسمی و کارشناسی ارشد باستان شناسی دارم و مدت 

۲۱ سال است که به تدریس هنر مشغول ام.

 تکنیک ها و مواردی که بچه ها با آن 
این آثار حجمی را پدید می آورند چیست؟

یا  مقوای کرجی  با  آثار حجمی  تکنیک ساخت  این 
خمیری است.

 شما این تکنیک را در کالس چگونه 
اجرا می کنید؟

طرح های دانش آموزان را با توجه به کاربرد احتمالی 
همفکری  و  کمک  با  و  کرده  انتخاب  کالس  در  آن، 
خودشان سطح کیفی آن را ارتقا می دهم. یک نمونه را با 
دست و تیغ برش زده و می سازم، سپس آن را به وسیلة 
دستگاه برش به صورت عمده و به تعداد کل دانش آموزان 
برش می زنم و در اختیارشان قرار می دهم، و مجدداً یکی 
را در کالس، به وسیلة چسب صحافی، تکمیل می کنم. 
کالس  در  باید  را  کار  یک  هرکدام  نیز  دانش آموزان 
به صورت خام انجام دهند. اما نکتة اصلی کار که تزیین 
آن است به جلسة بعد موکول می شود که بچه ها یک 
هفته برای پرورش ایدة دلخواه زمان داشته باشند. یکی 
از اصول کار تزیین، که در نمره گرفتن دانش آموز نیز 
کسی  هر  یعنی  است،  کردن  هزینه  کمتر  دارد،  تأثیر 
دهد  انجام  را  تزیین  بهترین  هزینه،  کمترین  با  بتواند 

اشاره
خانواده ها و اولیای مدرسه اغلب نگران این هستند که فرزندانشان با دنبال کردن رشته های هنری از نظر منزلت اقتصادی و داشتن درآمد 
الزم تأمین نشوند. ازاین رو گرایش به هنرهای کاربردی، آن هم از همان سال های اولیه متوسطه، رویکردی است که پاره ای از دبیران هنر 

آن را وجهة نظر خود در کالس ها قرار داده اند. این نوع از آموزش هنری توان تعامل با محیط را در دانش آموزان افزایش می دهد. همچنین 
تولید و فروش آثار هنری که متناسب با نیاز بازار بوده و با ذائقة زیبایي شناختی مخاطب هماهنگ باشد به دانش آموزان انگیزه مي بخشد. 
ساخت »آثار حجمی با مقوا« یکی از تکنیک هایي است که یکی از معلمان هنرمند دست مایة کار خود قرار داده، و آثار جذابی را توسط 

دانش آموزان به مرحلة تولید رسانده است. هومان عباسی دبیر هنر ناحیة یک شیراز در این مورد تجربه های خوبی دارد که در این 
گفت وگو از چندوچون این تجربة هنری آگاه می شویم.
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نمرة قابل قبول کسب می کند. خوشبختانه قیمت مواد 
اولیة آثار حجمی طرح های ما از 1500الی 2500تومان 
به محروم بودن منطقة  با توجه  این  تجاوز نمی کند و 
مورد تدریس من مناسب بوده و موجب استقبال اولیای 

دانش آموزان است.

مقواهای  از  استفاده  در  شما  کار   
بازیافت دارای چه ویژگی است؟ 

زیرا  است.  مناسب  برای حفظ محیط زیست  کار  این 
جنس مقوا از بازیافت خمیرکاغذ باطله است و جایگزین 
پالستیک  حتی  و  چوب  مستقیم  مصرف  برای  خوبی 
می باشد. زیرا تولیدات موردنظر ما از جمله انواع گلدان ها 
که همگی  است   ... و  جاقلمی  و  دیواری  و ساعت های 
حجم سنگینی از چوب و مواد نفتی و یا دیگر آالینده ها 
را دارند و سعی بر این داریم که  مقوای خمیری جایگزین 

مناسبی برای آن ها باشد.

با  برای طراحی و تزیین روی آثار   
چه روشی با بچه ها کار می کنید؟

با  متناسب  آثار  روی  تزیینات  و  کارشده  نقوش 
به عنوان مثال،  است؛  جامعه  نیاز  و  فرهنگی  مسائل 
نمایشگاه در معرض  دست ساخته های دانش آموزان در 
آنان  قرار می گیرد، چون شماره های تماس  دید عموم 
در پشت آثار درج شده، عالقه مندان می توانند با سازندة 
آثار به صورت مستقیم تماس حاصل کنند و کار دلخواه 
خودشان را با هر نقش و نگاری سفارش دهند. دانش آموز 
مشورت  و  شور  به  در کالس  را  تقاضا  و  طرح  آن  نیز 
می گذارد و با کمک معلم و همفکری همکالسی ها، آن 
را عملی کرده و به فروش می رساند. در ضمن، گرفتن 
سفارش ها، نیز در نمرة این طرح تأثیر دارد. این شیوه و 
چرخه باعث می شود که تقاضای جامعه در تولید دخیل 

باشد و موجب تعادل در عرضه و تقاضا شود.

 تأثیر خاصی که این فرایند هنری و 
کاربردی روی بچه ها گذاشته چیست؟

این کار در بالندگی دانش آموزان خیلی مؤثر بوده است. 
چون دانش آموز به صورت مستقیم حاصل زحمت خود را 
نقدی دریافت می کند و به نوعی دستش در جیب خودش 
است، در نتیجه اعتمادبه نفس باالیی به دست آورده و 
برای درآمد بیشتر سعی خود را دوچندان می کند که 
نمونة آن را در مدرسه داریم. مثاًل عده ای دانش آموزان 
با گل فروشی های سطح شهر همکاری دارند و برایشان 

گلدان می سازند و درآمدزایی می کنند.

توسعة  به  تاکنون  عباسی  جناب   
بیشتر این حرکت فکر کرده اید؟

با  که  را  ساعت هایی  بچه ها  حاضر  حال  در  بله. 
نقوش تزیین کرده اند با نقش کاغذدیواری های منازل 
با نّصاب های کاغذدیواری هماهنگ  تزیین می کنند و 
دیواری  ساعت  منزل،  هر  کاغذ  با  متناسب  و  هستند 
هزار   ۵۰ هرکدام  بابت  و  می دهند  تحویل  آن ها  به 
این  فرهنگی  تأثیرات  البته  می کنند.  دریافت  تومان 
طرح هم قابل ذکر است، چون نقوش و طرح های روی 
آثار، بیشتر از نمادهای ملی، مذهبی و باستانی است، 
هرکدام متقاضیان خاص خود را دارد و امید من این 
به یک  آن  تبدیل  استانی کردن و سپس  با  است که 
طرح ملی و کشوری، فرهنگ حمایت از کاالی وطنی 
مدد  راستا  این  در  دانش آموزان  از  و  کنیم  نهادینه  را 
بگیریم. بحمداهلل تاکنون روند کار خوب و رضایت بخش 

و امیدوارکننده بوده است.

 برای شما آرزوی موفقیت روزافزون 
ایدة  از  کشور  هنر  دبیران  امیدواریم  و  داریم 
آقای عباسی برای بالندگی و تعامل هرچه بیشتر 

دانش آموزان با محیط زندگی خود بهره ببرند.

دانش آموز نیز آن 
طرح و تقاضا را در 

کالس به شور و 
مشورت می گذارد 

و با کمک معلم 
و همفکری 

همکالسی ها، آن 
را عملی کرده و به 

فروش می رساند



هر مسافر یک عکاس است!
امروزه وجود دوربین های دیجیتال در میان خانواده ها تعداد عکس های گرفته شدة خانگی در هر ثانیه را، در جهان، 

به صورت انفجاری ارتقا داده است. این را اضافه کنید به حضور گوشی های همراه با قابلیت عکاسی و حتی فیلم برداری 
بسیار عالی که به وفور در دستان هر پیر و جوان و حتی عکاسان حرفه ای دیده می شود. این دسترسی آسان به ابزار 

عکاسی باعث شده است که همة اقشار جامعه لحظات بیشتری از زندگی شان را به ثبت برسانند و با کمک شبکه های 
اینترنتی به سرعت دیگران را هم در غم و شادی خود شریک کنند.

مهسا قبایی

عکاسی
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ثابت  از همراهان  یکی  عکاسی  دوربین  امروزه  بی شک 
سفرهای ما است. به طوری که می توان گفت هر مسافر 
عکس هایی  سوژة  اینکه  هم هست، ضمن  عکاس  یک 
که در سفرها گرفته می شود تنوع بسیار وسیعی دارد. 
عکس های سفری را می توان به سه دسته به شرح زیر 

تقسیم کرد:

عکاسی از طبیعت
همة مناظر زیبا و چشم ربایی که در طول سفر از آن ها 
صحراها،  هستند.  طبیعی  پدیده های  گذشت،  خواهیم 
دریا، جنگل، جاده های کوهستانی یا برفی، کوره راه های 
بکر و کمتر دیده شده، مناظر روستایی و مناظر شهری 
رعدوبرق،  نظیر  دیگر  پدیده های  انواع  همچنین  و... 

رنگین کمان و یا حتی اتفاقات کاماًل غیرمنتظره.

عکاسی اجتماعی
چهره های ناآشنا و یا کاماًل آشنای شهرها و روستاهای 
فرهنگ،  آن ها،  مردم  معاش  و  زندگی  نحوة  راه،  بین 
و  منطقه ای  آیین های  آن ها،  اجتماعی  آداب  و  قومیت 
ملی، تنوع لباس، غذا، خانه ها، و بازارهای محلی همگی 
می توانند سوژة عکس های فوق العاده ویژه ای باشند که ما 

به آن ها عکس اجتماعی می گوییم.

عکس های تاریخی
اغلب مسافران بازدید از مکان های تاریخی را در برنامة 
به  منجر  غالبًا  بازدیدها  این  می دهند.  قرار  خود  سفر 
عکاسی  زمرة  در  بتوان  شاید  که  می شود  هم  عکاسی 

معماری طبقه بندی شوند.

ژانر در  را یک  باال عکاسی در سفر  به مطالب  با توجه 
عکاسی نمی دانیم بلکه عکاسی در سفر می تواند زمینة 
این  در  عکاسی  به  عالقه مندان  برای  متنوعی  بسیار 
زمینه ها فراهم کند. به همین جهت بهتر است، اگر مسافر 
هستید، پیش از سفر یک خط روشن کاری برای خودتان 
مشخص و بر اساس آن دوربین مناسب خود را که همراه 

اصلی شما خواهد بود انتخاب نمایید.

انتخاب دوربین
انتخاب دوربین برای سفر بسیار مهم است، زیرا دوربین 
در  و  باشد  برای مدت طوالنی همسفر شما  است  قرار 
شرایط متفاوت به نیاز شما در ثبت لحظات ناب پاسخ 

گوید.

مزیت  این  دارای   )SLR( اس-ِال-آر  دوربین های 
هستند که شما می توانید بر اساس نیازتان لنز آن ها را 
عوض کنید. این ویژگی طبعًا امکانات وسیعی را در اختیار 
باید تحمل  را  البته وزن سنگین  شما خواهد گذاشت، 
کنید. همچنین تعویض لنزها زمان زیادی می طلبد که 
ممکن است زمان بندی مناسبی برای نوع عکاسی شما 

نباشد.
برای  نیز  از عکاسان حرفه ای  بسیاری  به همین جهت 
سهولت کار و دسترسی سریع به نتیجه، و البته با توجه 
همراهانشان،  همین طور  و  سفر  نوع  سفر،  اهداف  به 
قابلیت  با  حرفه ای  کامپکت  دوربین  یک  است  ممکن 
تصویربرداری باال را انتخاب کنند و از حمل همة تجهیزات 

دوربین خودداری کنند.
شما نیز می توانید با توجه به زمان بندی سفر، حوصلة 
همراهان، ژانر منتخب خود در آن سفر یا هدفتان از سفر 
ابتدا دوربین خود را انتخاب کنید. البته توصیة من این 

است که پیش از آن هم سفران خود را انتخاب کنید.

دوربین های SLR برای عکاسی حرفه ای امکانات بهتری 
را در اختیار شما می گذارد.

 

منظره یاب دوربین های SLR به شما اجازه می دهد تا 
تصویر را به همان اندازه که هست و در عکس خواهید 
point- داشت ببینید اما اندازه ها در دوربین های کوچک

تغییر  تله  لنز  از  استفاده  هنگام  به ویژه   and-shoot
می کنند.

 

لوازم جانبی
بعد از خرید دوربین شما به دو وسیلة جانبی نیز احتیاج 
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خواهید داشت که عبارت است از کیف دوربین و سه پایه.
تعداد  و  نیاز شما  به  اندازة کیف بسته  کیف دوربین: 
کوله پشتی  است. کیف  متغیر  دوربین  ابزارهای کمکی 
و  لنز  چند  هم زمان  حمل  و  بزرگ  دوربین های  برای 
دوربین های  حمل  برای  کمری  کیف های  و  سه پایه 
محوطة  که  آب  ضد  کیف های  است.  مناسب  کمپکت 
داخل آن قابلیت تقسیم بندی شدن دارد بسیار مناسب 

یک سفر است.
سه پایه: سه پایه برای عکاسی در سفر ضروری است زیرا 
به شما برای تهیة عکس های شفاف در نورهای ضعیف 
کمک خواهد کرد. گرچه حمل سه پایه می تواند بسیار 
دردسرساز باشد اما حداکثر سعی خود را برای داشتن 

یک سه پایة محکم ولی سبک بکنید.
 

سه پایه ها انواع و اندازه های مختلف دارند.

 

فیلترهای پوالریز
این فیلترها کمک بسیار بزرگی هستند برای عکاسانی 
که از دوربین های بزرگ استفاده می کنند چراکه با نصب 
لنز و چرخش آن می توانند بهترین  این فیلتر بر روی 
وضعیت نور و رنگ را تشخیص دهند و عکس هایی زیبا 

تهیه کنند.
این فیلترها با باالبردن کنتراست، اشباع رنگ ها و کاهش 
روشنایی بیش ازحد، بر قدرت بصری تصاویر می افزایند. 
تا  دارند  را  آن  امکان  پوالریز  فیلترهای  درعین حال 
انعکاس نور بر فضاهای شفاف و شیشه ای را از بین ببرند. 
برای مثال هنگام عکس گرفتن از یک ماهی در ُتنگ و 
یا سوژه ای در پشت یک شیشه، می توانید از این فیلترها 

استفاده کنید.

لنز
مختلف  سوژه های  از  گرفتن  عکس  برای  لنز  انتخاب 
هر  ویژگی های  از  آگاهی شما  البته  و  تجربه  میزان  به 
از هم  ویژگی  دو  با  به طورکلی  لنزها  دارد.  بستگی  لنز 
متمایز می شوند؛ یکی فاصلة کانونی که اکثراً با میلی متر 

اندازه گیری می شود و دیگری عدد کمتر دیافراگم که بر 
توانایی بیشتر لنز برای ثبت تصاویر شفاف در محیط های 

کم نور داللت دارد.

انواع لنز
انواع لنزها بر مبنای فاصلة کانونی عبارت اند از

لنز نرمال: این لنز عکس هایی با پرسپکتیو چشم های 
یک انسان تهیه می کند و معمواًل طیف 45 تا 60 میلی متر 

را در دوربین های 35 میلی متری پوشش می دهد.
فاصلة  با  زوم  لنزهای  از  می دهند  ترجیح  مردم  امروزه 

کانونی متغیر استفاده کنند.
لنز واید: چشم اندازها به وسیلة این لنز وسیع تر به نظر 
محبوبیت  میلی متری   35 تا   20 لنزهای  و  می رسند 
لنزها  این  دارند.  واید  لنزهای  به سایر  نسبت  بیشتری 
عکس هایی با عمق میدان واضح تر تهیه می کنند و برای 
عکاسی از مناظر، ساختمان ها و عکاسی در محیط های 

بسته کارایی بیشتری دارند.
لنز تله: لنزهایی با فاصلة کانونی 85 میلی متر و بیشتر 
جزء لنزهای تله محسوب می شوند. در این لنزها سوژه 
برای  می رسند.  نظر  به  فشرده  اطرافش  فاصله های  و 
مثال می توانیم از لنزهای سوپرتله در عکاسی از جانوران 
وحشی استفاده و چهرة آن ها را از نزدیک ثبت کنیم. هر 
چه عدد دیافراگم پایین تر باشد لنز بزرگ تر، سنگین تر و 
البته گران تر خواهد بود. شما باید لنزهای تله را برحسب 
بودجه و نیازتان برآورد و خریداری کنید. مثاًل لنز 85 

میلی متری برای پرتره بسیار مناسب است.
 

لنز زوم: لنزهای زوم با فاصله های کانونی مختلف ساخته 
لنز به شمار می آیند.  امروزه پرطرفدارترین  می شوند و 
شما می توانید به جای حمل انواع لنز نرمال، تله و واید از 
یک لنز زوم با فاصلة کانونی متغیر 105-28 میلی متری 
بهره ببرید و با اضافه کردن یک لنز تله زوم 80-210 

تمام فاصله های کانونی را پوشش دهید.
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نخستین مرکز رسمی آموزش 
هنرهای سنتی در دورة ي معاصر

اشاره
مدرسة صنایع قدیمه، به عنوان اولین مرکز آموزشی هنرهای ملی و سنتی، به مدیریت حسین طاهرزادة بهزاد، در سال 1309 شروع به کار 
کرد. این مدرسه شامل کارگاه های مختلف صنایع دستی بود و طی سال ها در ارتقای هنرهای سنتی نقش شایانی ایفا کرد. مدرسة صنایع 

قدیمه نخستین و تأثیرگذارترین کانون هنرهای سنتی در هنر معاصر ایران محسوب می شود.
کلیدواژه ها: مرکز آموزشی، هنرهای سنتی، دورة معاصر.
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پیشینة آموزش هنر در ایران
اولین مدرسة هنری را، ابوالحسن غفاری بعد از 
چهار سال تحصیل در اروپا، با عنوان »مجمع الصنایع 
تصویرگری  کرد.  تأسیس  تهران  در  ناصری« 
حیرت انگیز کتاب »هزارویک شب« حاصل تالش 
ابوالحسن  است.  مرکز هنری  هنرمند همین   34
غفاری در سال 1240 شمسی، بعد از ملقب شدن 
اجازة  ناصرالدین شاه،  سوی  از  صنیع الملک  به 
تأسیس مدرسة دولتی نقاشی و چاپ را نیز دریافت 

کرد.
قبل از مدرسة صنایع قدیمه مدرسة دارالفنون 
تأسیس شد که در ساختار آموزشی کشور تحوالتی 
اساسی ایجاد کرد. دارالفنون در زمینة هنری نیز 
فعالیت داشت و نقاشی و موسیقی دو رشتة هنری 
بود که در آنجا تدریس می شد. آموزش نقاشی در 
مدرسة دارالفنون بر عهدة مزّین الدوله و مسیو 
عهد  نقاش  مزین الدوله،  علی اکبر  بود.  ُکنستان 
ناصری، پس از فراگیری نقاشی در پاریس و بازگشت 
به ایران، مدت 50 سال معلم زبان فرانسه، نقاشی و 
موسیقی این مدرسه بود. کمال الملک مبانی نقاشی 
اروپایی را از وی آموخت. تدریس هنر نخستین بار 
در مدرسة دارالفنون بر اساس اصول و شیوه های 
مدرسه ای )آکادمیک( غربی و تحت تعالیم مدارس 
هنری اروپا نقطة آغازین تاریخ آموزش های هنری 
رسمی در ایران شد. در سال 1289 شمسی محمد 
غفاری ملقب به »کمال الملک« در باغ نگارستان، 
مدرسة صنایع مستظرفه را به شکل مدارس هنری 
نوین اروپا راه اندازی کرد. اغلب شاگردان اولین دورة  
این مدرسه بعدها زیر نظر استاد کمال الملک به 
هنرمندانی بسیار مشهور و توانا مبدل شدند. نقاشی 
رنگ روغن و آبرنگ، مجسمه سازی، منبت و طراحی 

و بافت فرش جزء رشته های این مدرسه بود.

استاد حسین طاهرزادة بهزاد، 
پایه گذار مدرسة صنایع قدیمه

حسین طاهرزادة بهزاد در سال 1266 شمسی 
در تبریز متولد شد. پدرش روحانی بود و آرزو داشت 
فرزندش نیز در رشتة علوم دینی تحصیل کند اما 
استاد از کودکی عالقة مفرطی به فن نقاشی داشت 

نبود،  فراگیری  این  مساعد  خانه  محیط  چون  و 
ناگزیر شد در خفا به آموختن بپردازد. لذا به طور 
غفار  امیر  آقا  استاد  از  ساعت  چند  روزی  پنهان 
نقاشی تعلیم می گرفت. این آموزش مدت سه سال 
ادامه داشت. طاهرزاده عالقة  مفرطی به کاریکاتور 
داشت؛ در نتیجه، با مدیر روزنامه ای که در تفلیس 
منتشر می شد، باب مکاتبه را گشود و گاه گاهی برای 
آن روزنامه تصاویری می فرستاد. فشار خانوادگی بر 
استاد کوچک فن نقاشی چنان زیاد شد که وی 
از تبریز به تفلیس رفت و در این شهر با برقراری 
محمدقلی زاده،  جلیل  میرزا  با  دوستی  رابطة 
مطابق میل و آرزوی خویش توانست به یادگیری 
روزنامه،  با  همکاری  ضمن  او  بپردازد.  نقاشی 
مدت سه سال در مدرسة هنرهای زیبای تفلیس 
تحصیل کرد، سپس به تبریز برگشت و اقدام به 
نشر روزنامة کاریکاتور در این شهر نمود. پس ازآن، 
منتشر  »حشرات االرض«  نام  به  دیگر  روزنامه ای 
کرد و همچنین به مصورکردن »کتاب احمد« یا 
سفینةالطالبین، »اخالق مصّور« و »تاریخ مصّور 
ایران« پرداخت. وی پس از مدتی به استانبول رفت 
و در مدرسة صنایع مستظرفة این شهر، که امروز 
آکادمی هنرهای زیبا نام دارد، به فراگیری و تکمیل 
هنر خود پرداخت. پس از چند سال با احراز مقام 
اول در رشتة نقاشی فارغ التحصیل شد و در مدرسة 
و  مینیاتور  معلم  سمت  به  استانبول  خطاطین 
تذهیب منصوب گردید. ضمنًا به دستور انورپاشا، 
موزة  در  قدیم  مینیاتور  کتاب های  مرمت  مأمور 
توپقاپی سرای استانبول شد و در مدتی، قریب یک 
هزار جلد کتاب خطی قدیم ایرانی و مینیاتور نفیس 
ترک را تعمیر و بازسازی کرد. محمدحسین میرزای 
قاجار، ولیعهد، در استانبول شیفتة آثار طاهرزاده 
شد و ضمن اعطای لقب »مزّین السلطان« به او وی 
را به بازگشت به وطن دعوت نمود، اما استاد به رغم 
در  اینکه خود  تا  نرفت  بار  زیر  او،  لقب  و  فرمان 
سال 1308 شمسی به اتفاق خانواده اش به تهران 
بازگشت. در تهران نخست به ریاست نقشه کشی 
مدرسة صنایع  ریاست  به  و سپس  قالی  مؤسسة 
به تأسیس موزة  قدیمه منصوب شد و پس ازآن، 
هنرهای ملی پرداخت. استاد برای برقراری مدرسة 
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صنایع قدیمه و جدیده، که شاگردان کمال الملک 
نیز در آن شرکت داشتند مبارزات بسیار کرد؛ زیرا 
و  را جانشین کمال الملک می دانستند  او  دیگران 
با او به دشمنی می پرداختند. ازآنجاکه این استاد 
نقاشی،  خطاطی،  تذهیب،  طراحی،  هنرهای  در 
کاریکاتورسازی، صحافی سنتی و مرمت کاری نسخ 
خیزهای  از  بسیاری  منشأ  داشت،  مهارت  خطی 
مرگ  شد.  زمانه  هنرهای  ماندگاری  و  هنری 
طاهرزادة بهزاد در 21 اسفند 1341 در استانبول 

اتفاق افتاد )سرمدی، 1380: 350(.
 

اولین مدرسة هنرهای سنتی
حسین  اهتمام  به  شمسی   1309 سال  در 
برای  قدیم،  هنرهای  مدرسة  بهزاد،  طاهرزادة 
تأسیس  ایران،  ملی  هنرهای  مجدد  زنده کردن 
شد. وظیفة اصلی و عمدة صنایع قدیمه بازسازی 
مجدد هنرهای ملی بود. به همین دلیل، طاهرزاده 
ایران  سراسر  هنرمندان  از  عمومی  فراخوانی  در 
استاد  انتخاب  آزمون  در  تا  آورد  عمل  به  دعوت 
برای مدرسة صنایع قدیمه شرکت کنند. در رشتة 
هادی  )اصفهانی(،  بهزاد  حسین  مینیاتور 
تجویدی و مهدی تجویدی1 در آزمون شرکت 
هنرمند  سه  این  از  خود  بهزاد  طاهرزادة  کردند. 
هادی  استاد  نتیجه  در  و  آورد  عمل  به  امتحان 
برندة  هفت گنبد2  مینیاتور  ترسیم  با  تجویدی 
مسابقه شد و به عنوان نخستین معلم مینیاتور در 
مدرسة صنایع قدیمه شروع به کار کرد. در رشتة 
منبت، استاد احمد امامی آباده ای از آبادة فارس، 
در  درودی،  میرزاعلی  استاد  تذهیب  رشتة  در 
رشتة خاتم استاد محمدحسین صنیع خاتم، در 
رشتة نقاشی قالی استاد هادی اقدسیه و در رشتة 
زری بافی حبیب اهلل طریقی انتخاب شدند و بدین 

ترتیب بنیان مدرسه ای هنری نهاده شد.
هادی  استاد  )نگارگری(  مینیاتور  رشتة  در 
پرداخت که  تعلیم وتربیت شاگردانی  به  تجویدی 
خود بعدها استادان بزرگ و کم نظیر هنر مینیاتور 
زاویه،  محمدعلی  استادان  جمله  از  شدند؛ 
ابوطالب مقیمی تبریزی، علی کریمی، علی 
مطیع، بانو کالرا آبکار، علی اسفرجانی و ... . 

این هنرمندان که همگی شاگردان استاد تجویدی 
در مینیاتور بودند، شاهکارهایی خلق کرده اند که 
برخی از آن ها از مینیاتورهای دورة صفوی نیز در 
ظرافت برترند. در رشتة تذهیب، این هنر ارزشمند 
چون  شاگردانی  درودی  علی  استاد  اسالمی، 
نصرت اهلل یوسفی و عبداهلل باقری را تعلیم داد 
که خود از استادان مطرح این رشته اند و آثارشان 
در موزة هنرهای ملی ایران نگهداری می شود. در 
رشتة منبت استاد احمد امامی آباده ای و فرزندانش 
علی، خلیل و طاهر امامی، استاد زابلی و استاد 
شهمیرزادی درخشش چشمگیر داشتند و آثاری 
بسیار ظریف و زیبا و دیدنی از آن ها در موزه به 
یادگار مانده است. در رشتة خاتم استاد صنیع خاتم 
و شاگردانش به آفرینش شاهکارهایی پرداختند که 
آبرو و اعتبار خاتم سازی معاصر را رقم زده است. 
در رشتة زری بافی و مخمل بافی آثار به جامانده در 
ابتکار در  و  بیانگر خالقیت ها  موزة هنرهای ملی 

طرح و نقشه است.
بهارستان  میدان  تهران  در  ملی  هنرهای  موزة 
فرهنگ  وزارت  ساختمان  کمال الملک  خیابان 
این  اصل  در  است.  شده  واقع  اسالمی  ارشاد  و 
ساختمان همان حوض خانة باغ نگارستان است که 
مدرسة صنایع قدیمه در آن ایجاد شد و بعدها به 

موزة هنرهای ملی تبدیل شد.
در سال 1310 رشته های مشبک و معرق چوب 

نیز به کارگاه منبت افزوده شد.
به  مستظرفه  صنایع  مدرسة   1311 سال  در 
»مدرسة  به  بعد  اندکی  و  ایران«  قالی  »مؤسسة 
هنرهای  »هنرستان  به  سپس  و  قدیمه«  صنایع 
سال 1313،  در  کرد.  پیدا  عنوان  تغییر  قدیمه« 
کارگاه کاشی و سرامیک هنرستان افتتاح شد که 
بعدها به کوشش مرحوم مهندس مهدی زواره ای 
تکامل یافت. در سال 1319 با تأسیس دانشکدة 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران، توسط وزارت پیشه 
و هنر، آموزش هنرهای تجسمی و مدرن در این 
به  ایرانی  و  سنتی  هنرهای  دروس  و  دانشکده 

هنرستان هنرهای قدیمه واگذار شد.
طی مدت کوتاهی این هنرستان، به »هنرستان 
زیبا« و سپس به »هنرستان هنرهای ملی« تغییر 

در سال ۱3۱۱ 
مدرسة صنایع 
مستظرفه به 
»مؤسسة قالی 
ایران« و اندکی 
بعد به »مدرسة 
صنایع قدیمه« 
و سپس به 
»هنرستان 
هنرهای قدیمه« 
تغییر عنوان پیدا 
کرد
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نام داد و در سال 1352 با حذف جنبه های آموزشی 
با عنوان »ادارة هنرهای ملی« به کار خود ادامه داد.
در سال 1332 کارگاه میناسازی، در سال 1334 
کارگاه سازسازی و در سال 1335 کارگاه قلم زنی و 

نقره سازی هم در این اداره افتتاح شد.
برای   1336 سال  در  آموزشی  کالس های 
عالقه مندان فراگیری هنرهای سنتی در کنار ادارة 
هنرهای ملی شروع به کار کرد. در همین سال، 
وزارت  در  زیبای کشور  هنرهای  ادارة  تأسیس  با 
با  ملحق شد.  اداره  این  به  ملی  هنرهای  معارف، 

تأسیس وزارت فرهنگ و هنر در سال 1343، ادارة 
هنرهای  ادارة  همچنین  و  کشور  زیبای  هنرهای 
ملی به این وزارت خانه انتقال یافت. در سال 1346، 
ادارة کل آفرینش های هنری و ادبی تحت پوشش 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و هنر ایجاد گردید 
کارگاه های  »ادارة  عنوان  با  ملی  هنرهای  ادارة  و 
ادارة کل  این  تابعة  واحدهای  از  یکی  به  هنری« 
 1356 سال  تا  هنری  کارگاه های  شد.  تبدیل 
به عنوان زیرمجموعة ادارة کل آفرینش های هنری 
و ادبی به فعالیت خود ادامه داد و در این سال با 

جمعی از هنرمندان مدرسة صنایع قدیمه

تصویر موزة هنرهای ملی در تهران میدان 
بهارستان خیابان کمال الملک ساختمان 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی واقع شده 
است. در اصل این ساختمان همان حوض خانة 

باغ نگارستان است که مدرسة صنایع قدیمه 
در آن ایجاد شد و بعدها به موزة هنرهای ملی 

تبدیل شد..

وظیفة اصلی 
و عمدة صنایع 

قدیمه بازسازی 
مجدد هنرهای 

ملی بود

تصویر امروزی از موزة 
هنرهای ملی که در 

گذشته مدرسة صنایع 
قدیمه بوده است و در 
عکس قبلی با عنوان 
موزة هنرهای زیبا در 

پشت سر اساتید مدرسة 
صنایع قدیمه مشخص 

است.
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حذف ابعاد هنری به »دفتر پژوهش و آفرینش«، 
تغییر نام یافت.

 
کارگاه ها  این  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس 
با عنوان  تا در سال 1358  چند ماه تعطیل شد 
»ادارة کل هنرهای سنتی« آغاز به کار کرد و در 
اداره در وزارت فرهنگ  این  تابعیت  سال 1360، 
در  بعد،  سال  دو  گردید.  محرز  عالی  آموزش  و 
اردیبهشت ماه سال 1362، این اداره به عنوان یکی 
تابعة معاونت حفظ و احیای میراث  از واحدهای 
فراهم  چون  برنامه ریزی شده  اهدافی  با  فرهنگی، 
آوردن موجبات آموزش، پژوهش، گردآوری اسناد 
و مدارک، عرضه و نمایش و اشاعه و گسترش و 
آفرینش هنرهای سنتی آغاز به فعالیت کرد. ادارة 
ادارة  پژوهش،  ادارة  شامل  سنتی،  هنرهای  کل 
آموزش و ادارة کارگاه های هنرهای سنتی )شامل 
قلم زنی،  کارگاه  تذهیب،  و  مینیاتور  کارگاه های 
کارگاه قالی بافی، کارگاه گلیم بافی، کارگاه زری بافی، 
کارگاه رنگرزی و کارگاه سازسازی( و ادارة فروش 

و نمایش بود.
هم زمان با تأسیس سازمان میراث فرهنگی کشور 
در سال 1367، به منظور تحقِق بخشی از اهداف 
این سازمان در ارتباط با هنرهای سنتی و با توجه 
به اهمیت حمایت، هدایت و تشویق هنرمندان و 
حفظ و احیای هنرهای سنتی کشور و همچنین 
بررسی سیر تحول و  و  پژوهش در مبانی نظری 
تطور این هنرها در طول تاریخ، »مدیریت پژوهش 
هنرهای سنتی« تأسیس گردید و کلیة کارگاه ها و 
هنرمندان فعال در ادارة کل هنرهای سنتی وزارت 
فرهنگ و آموزش عالی وقت، تحت سرپرستی این 
مدیریت قرار گرفت. این مجموعه از سال 1376 
با هدف تقویت امر پژوهش در گروه های هنرهای 
هنرهای  سنتی،  دست بافته های  و  قالی  صناعی، 
وابسته به معماری سنتی، موسیقی سنتی، )مقامی، 
دستگاهی( و نمایش های سنتی و آیینی با عنوان 
پژوهشکدة هنرهای سنتی، یکی از واحدهای تابعة 
کشور  فرهنگی  میراث  سازمان  پژوهشی  معاونت 

است.

جمعی از هنرمندان مدرسة صنایع قدیمه
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نتیجه گیری

آموزش هنرها در ایران همواره به صورت استاد- 
شاگردی و بر مبنای یادگیری شفاهی و سینه به سینه 
شکل گرفته است. با شکل گیری مدارس به شیوة 
نیز سروسامان  علمی و اصولی، رشته های هنري 
یافته و در نظام آموزشی جای گرفتند. صنیع الملک 
را می توان اولین کسی دانست که رشتة نقاشی را 
قالب مدرسه، آموزش داد.  به صورت رسمی و در 
بعد از او، کمال الملک با مدرسة صنایع مستظرفه 
به گسترش آموزش هنر پرداخت. طراحی، نقاشی و 
مجسمه سازی و همچنین رشته های صنایع دستی 
همچون منبت، طراحی و بافت فرش، که پیش ازآن 
مدرسه  این  در  نداشتند،  رسمی  آموزش  سابقة 
از  بعد  مدرسه  این  فعالیت  می شدند.  تدریس 
بنا به دالیلی تعطیل شد. پس ازآن، استاد  مدتی 
حسین طاهرزادة بهزاد که در استانبول درس هنر 
خوانده بود، با راه اندازی مدرسه ای دیگر در اصل 
ادامه دهندة همان مدرسة صنایع مستظرفه شد؛ 
با این تفاوت که مدرسة قبلی اساس را بر تجدید 
و نوآوری گذاشته بود؛ به طوری که رشتة فرش و 
بر مبنای اصول هنرهای سنتی شکل  منبت که 
گرفته بودند، دستخوش بینش جدید هنر جدید 
قرار گرفتند. جمشید امینی، استاد بافت فرش، و 
محمد مختاری، استاد منبت، زیر نظر کمال الملک 
طراحی غربی را آموزش دیدند و بر اساس طراحی 

نو آثار متفاوتی در فرش و منبت چوب خلق کردند.
طی مهروموم ها این کارگاه ها با عناوین مختلفی 
خوانده شدند و زیر نظر ارگان ها و ادارات متعددی 
تا  دادند،  ادامه  خود  حیات  به  ولی  گرفتند  قرار 
اینکه در سال 1367 با تأسیس »سازمان میراث 
که  قبلی-  مکان  از  کارگاه ها  تمامی  فرهنگی« 
و  فرهنگ  )وزارت  نگارستان  باغ  جنوبی  قسمت 
یافتند.  نقل مکان  به سازمان جدید  بود-  ارشاد( 
در اصل، کارگاه های هنرهای سنتی سازمان میراث 
فرهنگی وام دار و میراث دار همان مدرسة صنایع 

قدیمه هستند.
منابع

1. افتخاری، محمود. )بهمن 1378(. بروشور موزة هنرهای ملی. 
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2. بهنود، مسعود. )اسفند 1378(. از سیدضیاء تا بختیار. تهران: 
جاویدان. 

3. تیمایی،  فریدون. )مردادماه 1343(. با موزة هنرهای ملی آشنا 
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فرهنگی.
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6. کابلی، یداهلل. )1362(. کمال الملک. تهران: انتشارات شرکت 
سهامی.

7.معصوم نژاد، شهال. )1365(. نگاهی به موزة هنرهای ملی.  مجلة 
موزه ها، شمارة هفتم.

8. سرمدی، عباس. )1380(. دانشنامة هنرمندان ایران و جهان 
اسالم. تهران: انتشارات هیرمند.

نمونه آثار )میز و صندلی معرق و منبت و تابلوهای مینیاتور و تذهیب بر روی دیوارها( اساتید مدرسة صنایع قدیمه که اکنون در موزة هنرهای ملی )حوض خانة باغ نگارستان( نگهداری می شوند.

بخشی از کاشی سردر کارگاه های مدرسة صنایع قدیمه

بعد از 
صنیع الملک، 
کمال الملک با 
مدرسة صنایع 

مستظرفه به 
گسترش نظام 

آموزش هنر 
پرداخت



 تأسیس مدرسة صنایع قدیمه توسط 
استاد طاهرزادة بهزاد

 شروع استخدام اولین گروه از 
استادان مدرسه از تهران، اراک، کاشان، 

اصفهان، آباده، شیراز و ...
 هادی مختار تجویدی، اولین استاد 

مینیاتور
 حبیب اهلل طریقی: از اولین استادان 

زری بافی
 اکبر حقیقی: از اولین استادان 

زری بافی
 صنیع خاتم: از اولین استادان 

خاتم سازی
 حاج آقا امامی: اولین استاد منبت.

 چند صباحی نام این مدرسه 
»مؤسسة قالی ایران« نامیده می شد.
 تأسیس کارگاه های زری بافی، 

رنگرزی، قالی بافی، مینیاتور و طراحی

 تدریس هنرهای سنتی و ایرانی 
در این هنرستان و تغییر نام آن به 

»هنرستان هنرهای ملی«

 تغییر نام هنرستان هنرهای 
ملی به »ادارة هنرهای ملی«

آغاز کار کارگاه 
سازسازی 

 افتتاح هنرستانی در 
ادارة هنرهای ملی که بدون 

فارغ التحصیل تعطیل شد.

1309131913251334 1310131113261333 1313

 افتتاح کارگاه مشبک، معرق و منبت.

 آغاز کارگاه کاشی و سرامیک 
و آزمایشگاه مربوطه

 تغییر نام مؤسسة قالی بافی یا مدرسة 
»صنایع قدیمه« به »هنرستان هنرهای 

زیبای کشور«
 شروع به کار کارگاه خاتم سازی

 آغاز کار کارگاه 
میناسازی
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 آغاز کار کارگاه قلم زنی و نقره سازی

 جدا شدن ادارة هنرهای ملی از 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شروع به 

کار وزارت فرهنگ و هنر

 تغییر نام ادارة کل 
آفرینش هنری و ادبی به 

»دفتر پژوهش و آفرینش« 
و حفظ تشکیالت اداره 

کارگاه های هنری، به 
همان صورت.

 شناسایی کامل 
ادارة کل هنرهای سنتی 

به عنوان یکی از واحدهای 
تابعه معاونت و احیای 

میراث فرهنگی

 با تأسیس سازمان 
میراث فرهنگی کشور 

کلیه کارگاه ها و هنرمندان 
فعال در ادارة کل هنرهای 
سنتی و وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی دقت، تحت 

سرپرستی این مدیریت 
قرار گرفت.

 انتخاب شاگرد استاد طاهرزادة بهزاد، 
استاد علی کریمی به عنوان سرپرست 

ادارة هنرهای ملی

133513431356136113671376 1342134613581360

 پژوهشکدة 
هنرهای سنتی با 
هدف تقویت امر 

پژوهش در گروه های 
هنرهای صناعی، 

قالی و دست بافته های 
صنعتی، هنرهای 
وابسته به معمار 

سنتی، موسیقی سنتی 
)مقامی، دستگاهی( و 
نمایش های سنتی و 

آیینی با عنوان، یکی از 
واحدهای تابعه معاونت 

پژوهشی سازمان 
میراث فرهنگی کشور 

فعالیت می کند.

 تأسیس ادارة کل 
آفرینش هنری و ادبی در 
وزارت خانة فرهنگ و هنر 
که »ادارة هنرهای ملی« 

یکی از ادارات تابعه آن به 
شمار می آمد و به نام ادارة 

 ادامة کار اداره کارگاه های هنری نامیده شد.
کارگاه های هنری با 

نام »ادارة کل هنرهای 
سنتی« زیر نظر وزارت 
فرهنگ و آموزش عالی

 انتقال تابعیت »ادارة 
کل هنرهای سنتی« 
به شاخه علوم وزارت 

فرهنگ و آموزش عالی
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مقاله

زهرا احمدی خطیر
کارشناس ارشد هنر اسالمی، گرایش فلز
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 چارچوب نظری
این تحقیق به شیـوة توصیفی- تحلیلی صورت 
مدارک  و  اسناد  کتب،  اساس  بر  آن  در  و  گرفته 
موجود به شناخت مینای خانه بندی پرداخته شده 
است. داده های اولیه آن به صورت کتابخانه ای عمدتًا 
خانه بندی  مینای  و  فلز  هنر،  تاریخ  کتاب های  از 
گردآوری و سپس به صورت توصیفی بررسی شده 
و در نهایت از طریق مصاحبه مورد تجزیه وتحلیل 
شناخت  پژوهش،  این  از  هدف  است.  گرفته  قرار 
در  آن  تولید  و  ساخت  روند  و  خانه بندی  مینای 
جامعة معاصر است. بر اساس تحقیقات انجام شده، 
هنرمندان نادری در این زمینه در حال فعالیت اند و 
این نشان دهندة کم فروغ بودن این هنر اصیل است.

 تعریف مینا
»مینا نوعی لعاب شیشه ای شفاف و حاجب ماوراء 

است که بیشتر به رنگ شیشة کبود وجود دارد و 
فلزکاری،  شیشه گری،  در  تزیینی  لعاب  به عنوان 
سفالگری و غیره به کار می رود« )ریاضی، 1375: 

.)206

 تکنیک های ساخت مینا
مینا دارای تکنیک های مختلفی است و با ترکیبات 
خانه بندی،  مینای  می شود:  ساخته  مختلف  رنگی 
مینای نقاشی، مینای مرصع، مینای شکری و مینای 

برجسته.

 خاستگاه مینای خانه بندی معاصر 
در ایران

شاید آخرین استادکار مینای خانه بندی در اواخر 
باقر  آقا  فرزند  آقاعلی  قاجار،  محمدشاه  دوران 
بود  پدرش  هم ردیف  که  باشد  نقاش باشی 
)فیض اللهی، 1390: 31(. پس از جنگ جهانی دوم، 

فنون و روش های ساخت هنر 
مینای خانه بندی معاصر

چکیده:
هنـر »مینـای خانه بنـدی« معاصـر در ایـران بـه سـبب شـناخت کـم اقشـار جامعـه از آن مـورد توجه نیسـت و کمتر 
هنرمندانـی در ایـن زمینـه فعالیـت می کنند. آگاه نبـودن جامعه، تقاضـای این محصـول را کم کرده اسـت؛ در نتیجه، 
هنرمنـداِن اندکـی جـذب این رشـته می شـوند و روند پیشـرفت ایـن هنر در ایـران به کندی صـورت می گیـرد. در این 
پژوهـش بـه تعریـف مینـای خانه بنـدی، روش های سـاخت، طراحی، نحوة اجـرای آن و همچنیـن، موارد اسـتفادة این 
هنـر در جامعـة معاصـر پرداختـه شـده اسـت. جهت پیشـبرد بهتـر این تحقیق، بـا هنرمندان میناسـاز مصاحبه شـده 
و در اغلـب مصاحبه هـا، ایـن هنرمنـدان بـر تکنیک هـا، نحـوة کار و روند سـاخت تأکیـد كرده انـد. در رونـد مصاحبه و 
پژوهـش میدانـی بـرای شـناخت هر چه بیشـتر این هنـر، اقلیت بـودن هنرمندان این رشـته جلب نظر می کنـد و این 
بـر محـدود بـودن و ناشـناخته بودن هنـر مینای خانه بنـدی می افزاید. نبود شـناخت و آگاهی کافی باعث شـده اسـت 

هنری اصیل که پیشـینه ای چند هزارسـاله دارد به فراموشـی سـپرده شـود.

کلید واژه ها: مینای خانه بندی، فنون و روش ها، طراحی و ساخت مینای خانه بندی
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اتو شونمان  ماکس  نام  به  آلمانی  یک معمار 
که برای پی ریزی کارخانه های صنعتی اصفهان در 
دوران پهلوی اول به ایران آمده بود )کیانی، 1383: 
ووستن مقداری مواد  نام  به  145(، و هنرمندی 
اولیة میناسازی را نیز با خود به ایران آورند. ووستن 
خودش ظروف مینایی را تهیه می کرد و نقاشی آن 
را به هنرمندان اصفهانی سفارش می داد، ولی خود 
شخصاً مراحل کار را انجام می داد. شونمان در سال 
1911 م. مدیریت مؤسسة فرش پتاگ را به عهده 
گرفت )باست، 1377: 101(. شرکت پتاگ- شرکت 
سهامی فرش ایران- که مرکز آن در برلین بود و 
شعبه هایی در استانبول، تبریز، سلطان آباد )اراک(، 
در  همچنین،  و  تبریز  و  مشهد  کرمان،  همدان، 
آمریکا و کشورهای اروپایی داشت. شعبة تبریز این 
شرکت دارای صنایع رنگ رزی و نساجی بود. پشم 
مورد نیاز در همان کارخانه رنگ و بافته می شد و 
به خارج صادر می گشت. آلمان با ایجاد این مؤسسه 
می توانست مستقیماً به تولید و فروش فرش بپردازد. 
با پولی که در این کارگاه ها سرمایه گذاری می شد، 
از  بهتر  را  خود  سرمایة  می توانست  شرکت  این 
شرکت های دیگر که کار آن ها صادرات و واردات 
بود، به کار گیرد )ارباب، 1383: 51(. از همکاران 
فرامرزی  خان  حسن  به  می توان  ووستن 
فوالدی اشاره کرد که فن بوم کاری و آتش کاری 
را مخفیانه از ووستن فرا گرفت و به شاگرد خود، 
)فیض اللهی،  داد  انتقال  صنیع زاده،  شکراهلل 

.)32 :1390

 فنون و روش های مینای خانه بندی 
معاصر:

می شود:  انجام  روش  سه  به  خانه بندی  مینای 
خانه بندی  مینای  )معمولی(،  خانه بندی  مینای 
حکاکی که به مینای حکاکی معروف است، مینای 
خانه بندی گالبتونی که به اصطالح، مینای گالبتونی 

نامیده می شود.

 مینای خانه بندی
 قدیمی ترین تکنیک مورد استفاده در تاریخ مینا که 
به آن اشاره شده است، تکنیک خانه خانه، حفره ای، 
حجره ای یا خانه بندی است. در این روش، سیم های 
نازک برنجی را نورد می کنند، تا کمی پهن شود و 
مفتول ها را بر خطوط اصلی طرح قرار می دهند تا 
طرح به وسیلة این مفتول ها خانه بندی شود. برای 
زمینة  به  خود  در محل  سیم ها  داشتن  نگه  ثابت 
کار لحیم می زنند. در نتیجه، فضاهای جداگانه ای 
با  را  آن ها  داخل  که  می آید،  وجود  به  طرح  در 
رنگ های مینای خانه بندی پر می کنند. بعد شیء 
مینای خانه بندی می کنند  وارد کورة  را  نظر  مورد 
تا رنگ ها پخته شود. سیم ها بعد از حرارت دیدن 
در کوره سیاه می شوند که برای تمیز کردن آن ها 
سمبادة نرم را روی بدنة مینا می کشند تا سیاهی ها 
پاک و رنگ های اضافی هم، هم سطح با سیم شود. 
بنابراین، تمام دورگیری هایی که به وسیلة سیم انجام 
شده بود نمایان می گردد و شکل بسیار ظریف و 
زیبا نشان داده می شود )شریف زاده، 1381: 36(. در 

ب. مینای خانه بندی، سرویس چای خوری، فرید فرقانیتصویر 1.  الف. مینای خانه بندی، قندان، مرحوم صادق زاده

تصویر 2. مینای خانه بندی حکاکی، پالک 
گردنبند )فیض اللهی، 1390: 34(

تصویر 3. مینای گالبتون، دستبند 
)فیض اللهی، 1390: 35(



|  رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 1 |  پاییز 1397 62

تصویر 4. قندان مینای خانه بندی، اثر مرحوم صادق زاده، )استاد آقای فرقانی(

تصویر 5. زیورآالت مینای خانه بندی، نقره، اثر فرید فرقانی، موزة شخصی هنرمند

تصویر 6. آینه و شانة مینای خانه بندی، مس، اثر نسیم خواجه نصیری، مجموعة شخصی هنرمند

بعضی موارد برای جلوگیری از سیاه شدن سیم های 
فلزی، قبل از حرارت دادن، روی مینا را با یک لعاب 
بی رنگ می پوشانند و سپس آن را در کوره می پزند 

)یاوری، 1380: 74( )تصویر 1(.

 مینای حکاکی
قرن  از  ایتالیایی ها  را  شیاری  یا  حکاکی  مینای 
میناي  روش  این  در  کردند.  ابداع  م.  یازدهم 
و  طرح(  )کنده کاری  مثبت  طریقة  دو  به  حکاکي 
منفی )کنده کاری زمینه( ساخته می شود. در روش 
مثبت، طرح را با ابزارهای حکاکی گود کرده و با 
رنگ های مینا پر می کنند. در روش منفی، زمینة 
کنده کاری می شود و با رنگ مینای خانه بندی مذاب 
پر می گردد. در این روش، نقش به صورت برجسته 
برجای می ماند. در شکل دیگری از همین روش، 
طرح با چکش کاری برجسته و گودی های اطراف 
)برونشتاین، 1387: 2999(  با مینا پر می شود  آن 

)تصویر 2(.
 

 مینای گالبتونی
نوعی از مینای خانه بندی به نام مینای حجره ای 
گالبتونی6 است که ایتالیایی ها مبدع آن هم بوده اند. 
در این تکنیک، نوارهای سیمی را به هم می تابانند و 
به شکل طناب درمی آورند. سپس داخل حفره های 
طناب را، که حاصل تاب خوردن آن است، از مینا پر 
می کنند. به این ترتیب، کالف سیمی با ضخامت های 
مختلف ایجاد می شود )احمدی خطیر، 1394: 41( 

)تصویر 3(.

  فرایند ساخت هنر مینای خانه بندی
فرایند ساخت هنر مینای خانه بندی از ابتدا تا انتها، 

که وارد کوره می شود، به صورت زیر است:
1. ابتدا پایة کار، از صفحات مس یا نقره به اشکال 
مختلف و با استفاده از دستگاه پرس یا کمان اره 
به تعداد الزم برش داده می شود. در بعضی موارد، 
برای تعداد باال و افزایش سرعت کار از یک فرم، 
قالب های فوالدی  به صورت  را  از شکل ها  بعضی 
به شکل دایره، بیضی، پروانه و انار می سازند و با 
استفاده از دستگاه پرس به تعداد زیاد در زمان اندک 
برش می دهند. فرم های متنوع دیگر اغلب به صورت 
سفارشی با استفاده از کمان اره از صفحات مس یا 



مس هایی که 
ناخالصی دارند، 

برای کارهای 
مینای خانه بندی 
مناسب نیستند؛ 

زیرا اگر مس 
ناخالصی داشته 

باشد ورقه 
می شود و مینای 

به دست آمده 
ترک می خورد
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تصویر 7. جعبة انگشتر مینای خانه بندی، نقره، اثر فرید فرقانی، موزة شخصی هنرمند

نقره برش داده می شوند.
در  انگشتر  برای ساخت  نیاز  مورد  حلقه های   .2
این  به  تهیه می شوند؛  به صورت دست ساز  کارگاه 
 4 با ضخامت  مسی  مفتول های  ابتدا  که  صورت 
میلی متر را با دستگاه نورد به صورت تسمة مسی با 
ضخامت 1/15 میلی متر درمی آورند و توسط گیوتین 
به طول حلقه برش می دهند. سپس کناره های آن 
را با دستگاه سنگ فرز، سوهان و سمباده به صورت 
گرد فرم می دهند تا لبه های تیز آن ها از بین برود. 
سپس، آن را با میل انگشتر و چکش به صورت حلقه 
درمی آورند و پایة انگشتر را به حلقه لحیم می کنند.

3. قطعات تهیه شده برای چربی زدایی اولیه، با اسید 
سولفوریک رقیق شسته و سپس خشک می شوند.

پایین،  ِمش  با  الک،  با  را  مخصوص  بوم   .4
به صورت یکنواخت روی قطعات می پاشند.

5. قطعات را برای پخت در کوره روی توری فلزی 
مخصوص قرار می دهند و به مدت سه دقیقه داخل 

کوره می گذارند.
6. پس از اتمام، سه دقیقه دِر کوره را باز و قطعات 
را از آن خارج می کنند. برای خنک کردن قطعه ای 
که به داخل کوره رفته است، آن را روی سه پایه 

قرار می دهند.
نورد  توسط  قباًل  که  را  برنجی  مفتول های   .7
گیرة  به  درآمده اند،  نازک  تسمه های  به صورت 
می دهند  حالت  مختـلف  اشـکال  به  مخصـوص 
شـده  زده  بوم  قطعـات  روی  مایـع  چسب  با  و 

می چسبانند.
8. قطعات را به همراه سیم برای پخت و ثابت 
شدن مفتـول ها به مدت سه دقیقه در کوره قرار 

می دهند.
کوچک  کاردک  با  را  دلخواه  رنگ های   .9

مانند  نوک تیز  ابزاری  از  استفاده  با  و  برمی دارند 
سوزن درون خانه های ایجادشده، می گذارند.

10. قطعات رنگ گذاری شده را برای پخت رنگ 
دوباره به مدت سه دقیقه در کوره قرار می دهند.

11. سطح کار را برای برطرف کردن اکسیدهای 
تشکیل شده روی مفتول های برنجی با استفاده از 

سنگ نفت، یا کاغذ سمباده صیقل می دهند.
 12. پس از سرد شدن کامل قطعات، برای جال 
دادن پایه های مس و نقره که اکسید شده اند، آن ها را 
در محلول رقیق شدة اسید می اندازند و بعد از چند دقیقه 

خارج می کنند و با فرچة برنجی شست وشو می دهند.
استفاده  با  بیشتر،  تمیزی  برای  را  قطعات   .13 
داده سپس  پرداخت مگنت شست وشو  از دستگاه 
جال  و  می کنند  چربی زدایی  پولیش  از  استفاده  با 

می دهند. این کار به کیفیت آثار اضافه می کند.
اکسید شدن  از  برای جلوگیری  را   14. قطعات 
سطح مس و نقره، درون محلول رقیق کیلر و تینر 
می اندازند و سپس خشک می کنند. این کار باعث 
ماندگاری بیشتر و ثبات رنگ فلزات در آثار تولیدشده 

می شود و رضایت مشتریان را به دنبال دارد.
زیورآالت، حلقه،  قطعات  لزوم،  در صورت   .15 
را  آن ها  سپس  و  متصل   ... و  زنجیر  و  سرآویز 

بسته بندی می کنند.
مانند  تلفیقی  لزوم، در کارهای   16. در صورت 
از زدن الیة  قبل  را  قطعات  میناکاری،  و  قلم زنی 
می کنند  سیاه کاری  و  می زنند  دوده  کیلر،  محافظ 

)ثابت سروستانی، مصاحبه(.

 ظروف اسکلت مینای خانه بندی
زیرساخت یا اسکلت استفاده شده، در هنر مینای 
برنج  نقره،  مانند مس، طال،  فلزاتی  از  خانه بندی 
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بکشیم، برجستگی های رنگ ها و مفتل های برنجی 
خانه بندی شده را لمس می کنیم.

همة آثار مینای خانه بندی به یک شکل و دقیق 
اثر  هر  است  ممکن  دست  هنر  در  زیرا  نیستند؛ 
تفاوت هایی هرچند جزئی با دیگر آثار ساخته شده 

داشته باشد )فیض اللهی، 1390 :18-17(.

 انواع طرح های مینای خانه بندی
از:  نقوش طرح های مینای خانه بندی عبارت اند 
اسلیمی، ختایی، مرغ و ختایی، گل و مرغ، اسلیمی 
ختایی. در بعضی موارد نادر از طرح های انتزاعی نیز 

استفاده می شود.

و  منحنی  خط های  از  است  عبارت  اسلیمی: 
پیچـک  و  گل  نمادین  شکل  که  پیچک هایی 
گیـاهی را مجسم می کنـد. این طرح در بشقـاب ها 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  بسیـار  گلدان ها  و 

)تصویر 4(.
 

و  سنتی،  هنرهای  نقوش  از  یکی  ختایی: 
ترکیبی از غنچه، گل و برگ هایی است که خارج 
نقوش  به طورکلی،  هستند.  خود  طبیعی  شکل  از 
و  برگ ها  غنچه ها،  گل ها،  از  مجموعه ای  ختایی 
ساقه هاست که در نظام هندسی برگرفته از چرخش 
گیاه عشقه به عنوان قرارگیری این نقوش بر این 

چرخش حلزونی است )تصویر 5(.
 

اسلیمی- »به طورکلی،  ختایی:  و  اسلیمی 
اسلیمی  مبدأ  که  گفته می شود  به طرحی  ختایی 

و مانند آن است. امروزه برای تولید مینا بیشتر از 
و  انعطاف پذیری  و  چکش خواری  سبب  به  مس، 
قیمت مناسبش، استفاده می شود. اسکلت ظروف 
مورد نظر را استاد مسگر می سازد که ممکن است 
به صورت بشقاب، گلدان، پالک و نظیر آن در ابعاد 
و شکل های مختلف باشد. البته مس مورد استفاده 
باید به صورت تخته و خالص باشد. مس هایی که 
خانه بندی  مینای  کارهای  برای  دارند،  ناخالصی 
مناسب نیستند؛ زیرا اگر مس ناخالصی داشته باشد 
ورقه می شود و مینای به دست آمده ترک می خورد. 
مینای  هنر  در  استفاده  مورد  مس های  قطر 
خانه بندی معمواًل 7 و 8 میلی متر است و گاهی 
هم از مس 1 سانتی متری برای کارهای برجسته 
و بزرگ استفاده می شود. ویژگی های اجسام مینای 
و  استاندارد  به صورت  که  صورتی  در  خانه بندی 

صحیح تهیه شده باشند، به شرح زیر است:
- دارای شفافیت و تأللؤ قابل توجهی است. در 

واقع، یک اثر مینای خانه بندی کدر نیست.
یا آب سرد  با آب گرم  قابل شست وشوست؛   -
و یا اسفنج یا هر پاک کنندة دیگری می توان آن 

را تمیز کرد.
از عمر اجسام مینای  - اگر مدت زمان طوالنی 
اول  روز  مانند  شست وشو  با  بگذرد،  خانه بندی 

شفاف و براق می شوند.
- هنر مینای خانه بندی معمواًل روی مس کار 
می شود. البته روی فلزات دیگر، مانند طال و نقره، 

هم می توان مینای خانه بندی انجام داد.
دست  خانه بندی  مینای  اجسام  روی  اگر   -

تصویر 8. تابلوی گل و مرغ مینای خانه بندی، 
مس، اثر مژده ثابت سروستانی، مجموعة 
شخصی هنرمند

تصویر 9. زیورآالت انتزاعی مینای خانه بندی، مس، اثر نسیم خواجه نصیری، مجموعة شخصی هنرمند
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با شروع بند ختایی از یک محل نباشد. همچنین، 
باشد؛  حساب شده  و  دقیق  اسلیمی  حرکت  مسیر 
مشخص  را  کار  استخوان بندی  که  به گونه ای 
هویت مند  طرح  یک  به عنوان  نقوش  این  کند. 
است«  شده  واقع  گردشگران  موردپسند  بسیار 

)فیض اللهی، 1390: 18 -22( )تصویر 6(.

مرغ و ختایی: معمواًل این نوع طرح به صورت 
گل هایی به رنگ های قرمز، آبی و سرنج رنگ آمیزی 
می شود و به همراه آن پرندگان به صورت گردشی و 
در البه الی گل ها نمایان اند. این طرح بیشتر روی 
گلدان و بشقاب اجرا می گردد و در مرکز شیء ترسیم 
می شود. گاهی ممکن است از نقش پرنده استفاده 
نشود ولی معمواًل این نوع سبک مینای خانه بندی 
با پرنده همراه است. این سبک در مینای خانه بندی 
برای  و  است  کرم  و  قرمز  آبی،  رنگ  ترکیـب  با 
گل ها از: الجورد، قرمز، سرنج و سبز استفاده می شود 

)تصویر 7(.

گل و مرغ: نقش گل و مرغ در هنرهای سنتی 
ایرانی همیشه با جلوه های مذهبی و عرفانی همراه 
بوده است. این نقش بیشتر روی جلدهای قرآن، 
شاهنامه، دیوان حافظ و حاشیه های خطوط مذهبی 
و دیوان های شعرا کار شده است. نقش پرندگان 
و به خصوص مرغ از دیرباز در فرهنگ و هنر ما 
است  داشته  وجود  آزادی  و  پاکی  نماد  به عنوان 

)تصویر 8(.
 

نقوش انتزاعی: گرایش جامعه به مدرن شدن و 
خواسته های جامعه در طلب طرح های جدید و خاص، 
بر طرح های کاربردی مینای خانه بندی معاصر نیز 
بی تأثیر نبوده است. بر این اساس، از آبستره و اشکال 
انتزاعی در طراحی این هنر فراوان استفاده می شود 

)تصویر 9(.

 مصنوعات معاصر مینای خانه بندی 
ایران

از  یکی  خانه بندی:  مینای  زیورآالت 
پرکاربردترین محصوالت هنر مینای خانه بندی در 
حال حاضر زیورآالت مینای خانه بندی است. این 
و  دست بند  گوشواره،  پالک،  به صورت  زیورآالت 
انگشتر ساخته می شوند. یکی از دالیل مهم افزایش 
کاربرد زیورآالت در این زمینه، هزینة باالی ساخت 
در  زیورآالت  در  که چون  است  خانه بندی  مینای 
سطح کوچک تری اجرا می شود، قیمت آن نیز کاهش 

می یابد و قابل خرید برای عموم است )تصویر 10(.

ظروف مینای خانه بندی: ظروف به کار رفته در 
مینای خانه بندی بیشتر جنبة کاربردی-تزیینی دارند 
و به دلیل گران شدن این اشیا کمتر هنرمندی به 
ساخت ظروف در مینای خانه بندی مبادرت می ورزد. 
بر این اساس، ظروف مینای خانه بندی بیشتر برای 
گردشگران و کلکسیون دارها ساخته می شود و مردم 
عادی توان خرید این محصوالت را ندارند )تصویر 

.)11
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مقاله

محرمعلی بهرامی
 دبیرهنر شهرستان خرم دره

مروری برساخت و 
تزیینات روی قلمدان در 

دورة ی صفوی

چکیده:
قلمـدان بهتریـن وسـیلة فراگیـری نوشـتن و مهم تریـن عامـل تشـویق مـردم بـه آموختـن خطاطی و 
خوشنویسـی بـود. در سـه قـرن اخیر، هنرمندان سـعی کرده انـد قلمدان هـا را زیباتر و نفیس تر بسـازند 
و بـه صاحبـان ذوق و هنـر و طالبـان علـم و ادب عرضـه دارند. قبـل از قلمدان های الکی که در اواسـط 
دورة صفـوی اشـاعه یافـت، قلمدان ها اغلب فـوالدی و نقره کوب و طالکوب بودنـد و روی بعضی از آن ها 
تصاویـر گوناگون و اشـکال هندسـی و اسـلیمی و چه بسـا نـام مالک و سـازنده و در مـواردی ادعیه و نام 
سـالطین و جمالتـی در عظمـت کتابـت و قلم به شـیوة کوفی نقش می بسـت که آیتی از هنر به شـمار 
می آمـد. اگـر ایـن سـفارش ها از طـرف پادشـاه وقـت یا ثروتمنـدی داده می شـد، با طـال و نقـره و انواع 

جواهـرات ترصیـع می گشـت. امـروزه اغلب ایـن آثـار را در موزه ها می تـوان دید.

قلمدان در دورة صفوی
قلمدان هایی که امروزه در موزه های ایرانی و خارجی 
یا در مجموعه های خصوصی یافت می شود، متعلق به 
اولیة اسالمی است. هنر قلمدان سازی در دورة  قرون 
به  پاپیه ماشه  به شیوة  قلمدان هایی  تهیة  با  و  صفوی 
اوج شکوفایی خود رسید. در واقع، قلمدان تا نیم قرن 
پیش از وسایل ضروری خطاطان، نویسندگان و منشیان 
بود؛ چنان که در منازل رجال و اشراف همیشه چندین 
هنرمندان  دسِت  هنِر  که  داشت  وجود  نفیس  قلمدان 
شکل  به  نیز  قلمدان  ارزش  بود.  فن  این  اول  طراز 
این  داشت.  بستگی  آن  استحکام  و  نقوش  ظاهری، 
هنر در دورة صفویه تا اواخر دورة قاجار، در شهرهایی 
چون اصفهان، یزد، آذربایجان، کاشان، تهران و قزوین 
رواج داشت و به رشته های گوناگونی تقسیم شده بود 
داشتند.  تخصص  خاص  رشته ای  در  نیز  گروه  هر  و 
برای مثال، گروهی از چوب شمشاد و یا گالبی قالب 
می ساختند، گروهی دیگر تکه های ریز مقوا و کاغذ را 
روی قالب می چسباندند، قلمدان را می ساختند و پس 
از خشک شدن، آن ها را در اختیار نقاشان و مذّهبان 
قرار می دادند. چسب مصرف شده نیز از لعاب سریش 

)یزد( بود.
زندیه  دورة  از  پیش  اینکه  به  توجه  با  است  گفتنی 
قلمدان ها از فلز ساخته می شدند و برای تزیین آن ها 
نیز از مفتول های نقره ای یا طالیی استفاده می شد، و 
از طرفی به دلیل کاربرد فراوان این وسیله، وزن این 
قلمدان ها، مشکل عمده ای بود که هنرمندان را به فکر 
بهره گیری از قلمدان های سبک تر انداخت. به این ترتیب، 
ساخت قلمدان یکی از کارهای جنبی پاپیه ماشه سازان 
جدید،  قلمدان های  از  مردم  فراوان  استقبال  با  شد. 

کارگاه های متعدد قلمدان سازی در ایران دایر گردید.
و  استواری  صفوی،  دورة  قلمدان  ویژگی های  از 
مرغوبیت مقوا، تفاوت سبک، زرنشان بودن، داشتن گل 
بته و تصویر کم آن ها در مقایسه با دوره های بعد است. 
صفوی  معمولی  قلمدان  نیز،  شکل  و  اندازه  حیث  از 
عصر  متعارف  قلمدان  از  مسطح تر  و  بزرگ تر  قدری 
قاجار می باشد. در دیوارة زبانة برخی از آن ها هم گاهی 

معرق کاری با چرم دیده می شود.
شاهزادگان  و  شاهان  از  ایستاده  تک صورت سازی 
صفوی با جامه های معمول آن زمان و تصویر بانوان زیبا 
در حالت ایستاده و نشسته و لمیده )با جاذبة نگارگری( 
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و همچنین، نقش کاخ های آن عصر و دورنما و پل ها و 
خیابان های مشجر و تصویرهای نیم تنة اشخاص در دو 
طرف قلمدان از جمله ویژگی های دوران صفوی است 
که مورد تقلید نقاشان دوره های بعد نیز قرار گرفته ولی 

به پایة کارهای ممتاز این زمان نرسیده است.

ساخت مقّوای پاپیه ماشه در دورة 
صفوی

ایرانی  هنرمندان  صفوی،  عصر  نیمة  حدود  در 
در  کوشیدند  هنردوستان،  خاطر  انبساط  برای 
از مقّوا و چرم های  تجلید کتاب، که تا آن زمان 
مختلف ساخته می شد، و قلمدان، که از برنج و فوالد 
یا چوب بود، جنبة شاعرانه داخل کنند. ازاین رو، 
مجّلدان و قلمدان سازان آن دوره، پس از آشنایی با 
ساختن مقّوا از خمیر کاغذهای باطله و فرسوده، به 
تهیة مقّوا پرداخته اند. ساخت قلمدان های روغنی، 
که فرایند آن، در تهیة مقّوای جلد، جعبه سازی، 
دستک سازی، قاب سازی و ... نیز استفاده می شده، 
بدین نحو بوده است که پس ازآنکه چندین الیه 
کاغذ، با چسب سریش به هم چسبانیده می شد 

به  آغشته  چوبی  قالب های  روی  مقّوا  خمیر  یا 
قلمدان  قالب  از  را  آن  می شد،  خشک  صابون 
را  لبه هایش  مطلوب  به صورت  می ساخته،  جدا 
می کرده اند  مهره کشی  را  آن  سطح  و  می بریدند 
تا کاماًل صاف و صیقلی و آمادة کار شود. سپس، 
الیة بسیار نازکی از گچ خیلی نرم یا گل سفید را 
به صورت آستر روی آن مقّوا می کشیده اند و بعد 
از صاف کاری آن، الیة بسیار رقیقی از لعاب روغن 
کمان روی آستر می مالیده اند، آنگاه نّقاشان، روی 
گچ یا گل سفید را طرح اندازی نموده، به این ترتیب، 
با  طالکاران،  و  مذّهبان  و  بته سازان  صورتگران، 
آبرنگ، جلد و کشوی قلمدان را نّقاشی و طالکاری 
می کرده اند. پس از نّقاشی، چند بار با پوشش بسیار 
رقیق و نازکی از روغن کمان، سطح نقش قلمدان 
و ترسیمات کشوی آن را می پوشانیده و چند بار 
هم قلمدان خیس را در محفظه ای شیشه ای، به 
دور از گردوغبار، در مقابل آفتاب قرار می داده اند 
تا خشک شود. چون روغن کمان خاصیت صمغی 
دارد، همچون پوسته ای سخت و پوششی بسیار 
محکم و شیشه مانند، روی قلمدان و جلد کتاب 
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جوش می خورده و سراسر آن را در بر می گرفته 
است؛ به طوری که بعدها از آسیب های وارده تا حّد 
زیادی مصون می مانده است. از همین شیوه، در 

ساخت جلد روغنی هم استفاده می کرده اند.

نگارگری روی قلمدان در دورة 
صفوی

به ویژه  تجسمی  هنرهای  به  صفوی  دورة  در 
نگارگری و هنرمندان نگارگر توجه ویژه ای مي شد. 
شاهان صفوی خود نیز به هنر نقاشی عالقة وافری 
رونق  نگارگری  دوره  این  در  این رو،  از  و  داشتند 
صنعت  جدید،  صنایع  از  یکی  و  یافت  بسیاری 
نقاشی روی قلمدان ها و جعبه ها بود که از اواخر 

دورة شاه عباس اول در ایران معمول گردید.
نقاشی  مختلفی  موضوعات  قلمدان ها  روی   
بوته،  و  گل  تذهیب،  شامل  موضوعاتی  می شد؛ 
رزم، جنگ  و  بزم  ابری سازی، شکار،  مرغ،  و  گل 
و ستیز، خوشنویسی، داستان ها و روایات تاریخی، 
چهره و منظره سازی و دورنمای طبیعت و بعضی 
به عبارتی،  موضوعات.  این  از  ترکیبی  نیز  مواقع 
-که  را  غربی  هنری  آثار  ایرانی  صورتگران 
دورنماسازی،  مانند  می نامیدند-  فرنگی سازی 
چهره سازی، صورت سازی جانوران، که پیش ازاین 
هنر  از  شایسته  به وجهی  بوده،  معمول  نیز  زمان 
آمیختند  با هنرهای خود  و  نموده  اقتباس  غرب 
منعکس  استادانه  سبکی  با  قلمدان ها  روی  و 
ساختند. این گونه تصاویر روی قلمدان ها آن چنان 
شیرین و جالب توجه بود که هنردوستان اروپایی را 
شیفته و فریفتة خود می ساخت. باید گفت در این 
زمان قلمدان های ایرانی بهترین ره آورد و ارمغان 

اروپاییان در بازگشت به کشورشان بود. امروزه این 
و  اروپا  بزرگ  آثار گران قدر زینت افزای موزه های 

آمریکا شده است.
آموزش و تعلیم هنر در این دوره اهمیتی فراوان 
یافت و هنر خوشنویسی نیز به اوج شکوفایی خود 
رسید. بدین منظور، برای تشویق افراد به این امر 
روی  که  آمد  وجود  به  قلمدان هایی  مهم  بسیار 
بودند  آراسته  دل فریبی  و  زیبا  به صورت  را  آن ها 
تا شوق و اشتیاق طالبان علم برای فراگیری علوم 
زیاد شود. گو اینکه -همان گونه که قباًل ذکر شد- 
قبل از صفویه قلمدان هایی از جنس چوب و فلز 
دورة شکوفایی  دورة صفویه  لکن  ساخته می شد 
قلمدان های الکی بوده که در زمان قاجاریه به اوج 

شکوفایی و بالندگی خود رسیده اند.
احتمااًل  می شد  ساخته  ابتدا  که  قلمدان هایی 
ابراز  از  محافظت  برای  صرفًا  و  بوده  نقش  بدون 
نگارش به کار می رفته است اما هنرمند ایرانی ذوق 
هنری خود را که در تمامی دوره ها به رخ جهانیان 
ظهور  منصة  به  نیز  قلمدان ها  روی  کشیده اند، 
است  بیننده ای ممکن  هر  به طوری که  گذاشتند؛ 
ساعت ها به یک قلمدان نفیس خیره شده، غرق 
در شگفتی باشد، بدون اینکه گذر زمان را متوجه 
شود یا از این همه زیبایی انگشت حیرت به دندان 

گیرد و احساس خوشایندی به وی دست دهد.
دورة  میانة  در  روغنی  قلمدان های  پیدایش  با 
واقع گرای  سبک  با  که  ایرانی  هنرمندان  صفوی 
روی  را  خود  تجارب  بودند،  شده  آشنا  نیز  اروپا 
بسیار  نتایج  به  و  کردند  آزمایش  نیز  قلمدان ها 
خوبی دست یافتند. از میان این هنرمندان، محمد 
محمدقاسم،  جباردار،  بیک  علیقلی  زمان، 
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شفیع عباسی و حاجی محمد بیش از دیگران 
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8. فرنگی سازی.

منظره پردازی روی قلمدان
شاید در میان قلمدان های دورة صفوی قلمدانی 
آن  قسمت های  تمامی  روی  که  نکنیم  پیدا  را 
صرفًا منظره کار شده باشد. ممکن است بخشی 
از قلمدان مانند رویه، پهلوها، زیر قلمدان یا وجوه 
جانبی غالف پوشیده از منظره باشد. در بسیاری از 
موارد، ترکیبی از منظره با یک عنصر ثانوی مانند 
انسان، ساختمان و یا حیوانات در حال شکار روی 
آن ها دیده می شود. شاید تنها نمونه ای که بتوان 
دراین باره عنوان کرد، بخش مرکزی وجه جانبی 
قلمدانی است که در قرن )12 هـ / 18 م( ساخته 
شده و بدون رقم است. اما از نحوة آرایش درختان 
چنین  قلمدان  پایین  قسمت  شکستة  درخت  و 
دریافت می شود که از آثار پرفخامت محمدزمان یا 

فرزند هنرمندش محمدعلی بوده است.

چهره پردازی روی قلمدان
ارتباطی  ایرانی  نقاشی  در  انسان  و  منظره   
از  آن ها  تفکیک  به طوری که  دارند؛  تنگاتنگ 
نقاشی  در  می رسد.  نظر  به  غیرممکن  یکدیگر 
ایرانی، همواره یک یا چند انسان در مناظر حضور 
داشته است. منظره تشکیل شده از یک تک پیکره 
و در مواردی چند پیکره در زیر یک درخت که در 
بعضی مواقع نیز در زیر پای آن ها جوی آبی روان 
است و معمواًل چند مرغابی در جوی آب به شنا و 
بازی کردن مشغول اند. در برخی موارد، دورنمایی 
از دشت و دمن و کوه نیز به منظره اضافه می شود.

صحنه های شکار
انسان  برای  جالب  بسیار  موضوعات  از  یکی   
نقاشی از منظرة شکار است؛ چون یکی از تفریحات 
شاهان، شاهزادگان و درباریان پرداختن به شکار 
حیوانات است و هنرمندان نیز برای خوشایند شاه 
نقاشی  را  آن ها  شکار  از  صحنه هایی  درباریان  و 
قلمدان نگاری  که  صفویه،  دوران  در  نموده اند، 
رونق پیدا کرد، همین صحنه های شکار به روی 

قلمدان ها نیز منتقل شد.

داستان های تاریخی
 همان طور که می دانید، نگارگری ایران همواره 
ارتباط تنگاتنگی با ادبیات داشته و ادبیات ایران 
نیز پر از داستان های تاریخی و آموزنده است. اکثر 
به  را  ادبی  و  تاریخی  کتاب های  ایران  نگارگران 
تصویر درآورده یا به عبارتی تصویرسازی کرده اند 
که از جملة آن ها می توان گلستان سعدی، خمسة 
نظامی، شاهنامة فردوسی و غیره را نام برد. این 
نیز  قلمدان  روی  نقاشی  به  نگارگری  در  نگرش 
رسوخ پیدا کرد و همان داستان های تاریخی روی 

قلمدان ها نیز نقاشی شد.

گل و مرغ و گل و بوته
گل و مرغ و گل و بوته تجسم بسیار ساده ای از 
منظره است؛ چون منظره متشکل از گل و بوته، 
پرندگان، کوه و دشت و دمن است، می توان گل و 
مرغ و گل و بوته را نیز منظره ای در نظر گرفت که 
بسیار خالصه و چکیده شده و روی قلمدان ها نقش 
از موارد، در وجوه  بسته است. آن ها در بسیاری 
جانبی و وجه زیرین قلمدان ها نقاشی شده اند و 
را  قلمدان  قسمت های  تمام  نیز  موارد  برخی  در 
پوشانده اند. معمولی ترین نمونه تصاویر قلمدانی که 
از همة تصاویر بیشتر به کار گرفته شده و بیش از 
70 درصد هنر قلمدان سازی را به خود اختصاص 
جست وخیز  و  بوته سازی  و  مرغ  و  گل  داده، 
پرندگان است که به شیوه های گوناگونی در عرصة 
هنرهای روغنی ایرانی جلوه گر گشته و هواخواهان 
زیادی داشته است. اگر بنا بوده تمام رویة قلمدان 
گل و بوته سازی باشد، در وسط رویة قلمدان یک 
گل سرخ بزرگ و یا زنبق درشت ترسیم می شده 
و در طرفین آن به حالت قرینه یا پراکنده گل های 
برای  می شد.  چیده  توازن  به  رنگارنگی  و  متنوع 
اینکه زمینة گل آرایی از گیاهان خودرو یا گل های 
کوچک تری پر شود، از پامچال و علف های هرزه 
بهره می گرفتند و جلوة طبیعی گلستان ها را روی 

قلمدان ها ظاهر می ساختند.
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كاوه تیموري

تأثیر جنگ در 
افغانستان بر نقوش 

فرش افغان ها

اشاره
ما از اول عاشق و بافنده ایم

کار ما این بوده تا ما زنده ایم
هنر به عنوان نهادی اجتماعی و برآمده از دل باورها و سنت های 
بشری، محملی برای بروز احساسات و عواطف انسانی است؛ و از 
همین طریق است که هنرمند تأثیرات و تأثرات محیطی خود را 

بازتاب می دهد. چنان که می دانیم، در زمینة اجتماعی، پدیده های 
جمعی بر هنر هنرمند به شکلی آیینه سان تأثیر می گذارند، بنابراین 

آنچه ما در اثر هنری مالحظه می کنیم چیزی نیست جز نوعی روایت 
هنرمند از محیط زندگی خویش که آن را با عبور دادن از صافی ذهن 

و ضمیر خود به پیشگاه هنرپسندان تقدیم می کند. در این گزارش 
روایتی از چگونگی تأثیر چهار دهه جنگ خارجي داخلی و زندگی در 

جنگ را در آیینة هنر قالی بافی کشور افغانستان مرور می کنیم.

گزارش

فرزانه جعفري
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و  همسایه  مردمی  به عنوان  افغانستان،  کشور  مردم 
هم آیین با ایران، از اواخر دهة 1970 تا امروز به مدت 
به طوری که  بوده اند؛  با جنگ درگیر  تقریباً چهل سال 
با تحمل  در جنگ،  زمان  این  تا  آن ها  می توان گفت 
این  زیسته اند.  آن،  مخرب  عواقب  و  ناکامی ها  تمام 
جنگ یکی از بزرگ ترین مصیبت های اجتماعی برای 
افغان هاست که تأثیر منفی خود را بر روح و روان این 
مردم بر جای نهاده است. در این میان هنرهای مردمی، 
به خصوص مردمی ترین هنر زنان و کودکان افغانستان، 
یعنی فرش بافی و قالی بافی، نیز از این پدیدة شوم تأثیر 
پذیرفته است. مروری بر هنر قالی بافی امروز این کشور 
نشان می دهد که چهل سال جنگ در افغانستان خود 
بستری برای تجلّی پدیده های محیطی و اجتماعی بوده 
که  می دهد  نشان  پژوهشگران  مطالعات  نتایج  است. 
»بن مایه های جنگ در نقش مایه های فرش افغانستان، 
شده  داده  بازتاب  اجتماعی  نارضایتی  نوعی  به عنوان 
است. زمانی بود که فرش های بافته شده در افغانستان را 
چیزی جز گل و گیاه پوشش نمی داد، درحالی که امروز 
شاهد گونه ای از فرش در این دیار هستیم که بهتر است 

آن را »فرش جنگی« بنامیم.
کودکان  و  زنان  حتی  که  می دهد  نشان  نکته  این 
افغان، یعنی بافندگان فرش، که در صحنه های جنگ 
حضور نداشته اند چگونه هنر خود را به عنوان رسانه ای 
کار  به  خود  اجتماعی  فضای  انعکاس  خدمت  در  زیبا 

گرفته اند.

و  خود  دورة  اجتماعی  مناسبات  مردمی  هنرمندان 
تابلوفرش هایی  در  را  افغانستان  رنج بار سرزمین  تاریخ 
آیندة  و  تاریخ  در  همیشه  برای  که  کرده اند  ثبت 
نقش  فرش ها  این  در  شد.  خواهد  ماندگار  کشورشان 
سالح ها، نارنجک ها، تانک ها و سایر ادوات جنگی به 
شکل مکرر تکرار می شود و نشان می دهد که چه قدر 
این جنگ و نمادهای آن با زندگی مردم عجین شده 
است. پژوهشگران این مطالعه بیان می دارند که در هیچ 
دورة تاریخی فرش افغانستان این گونه با ادوات جنگی، 
حتی ابتدایی، پیوند نداشته است، به همین دلیل آن ها 
این مقطع زمانی را زمانة ظهور فرش مدرن! افغانستان 

معرفی می کنند.
زنان و کودکان بافندة افغان نقش مایه های سنتی را 
در هم شکسته و تصاویری متفاوت و البته ناراحت کننده 
فرش های  در  زده اند.  رقم  جنگ  ادوات  و  ابزار  با  را 
جنگی افغانستان از گل و گیاه و برگ ها و زیبایی های 
خیره کنندة نقوش خبری نیست و برعکس رژة تانک ها، 
کالشینکف  از  تقارنی  و  نارنجک ها  از  حاشیه هایی 

درون مایة اصلی فرش را تشکیل می دهد.
این تابلوفرش های جنگی را می توان همچون فریاد 
بلند بلبلی دانست که بر روی شاخه ای نشسته است و 

در فراق گل ناله می کند؛ و به عبارتی دیگر:
پروانه نشسته است به روی گل قالی

در فکر چه عطری است در این باغ خیالی
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چسبانده به هم بال و پرش را غم گنگی
آنجا که گلی نیست خوشا بی پر و بالی

آری به راستی که جنگ و عواقب مخّرب آن شور و 
شوق الزم برای هر کاری را از انسان سلب می کند اما 
به واقع مایة تعجب و حیرت است که زنان و کودکان 
افغان تا چه اندازه دارای حساسیت بوده اند که با ابزار 
قبلی  نقش مایه های  ریختن  هم  به  و  جنگ  ادوات  و 
تجربه  خود  فرش های  در  را  مدرن  بافت  از  گونه ای 

کرده اند.
فرش های جنگی بیانگر این است که هنرمند در هر 
می کند  زندگی  آن  در  که  جامعه ای  هر  با  و  سطحی 
با اشخاص و اشیاء به تبادل و تعامل روحی  می تواند 
با نگاه تیزبین خود تأثیر پدیده ای  او  و روانی بپردازد. 
در  خود  روزمرة  زندگی  در  را  جنگ  مانند  سهمگین 
تأثیر  شاید  می کشد.  تصویر  به  فرش  مانند  رسانه ای 
عنوان  با  فرش  از  گونه ای  شکل گیری  در  جنگ 
و  مقدس  دفاع  بزرگ  حماسة  یادآور  جنگی«  »فرش 
روایت  برای  تأثیر گرفتن هنرمندان کشور  آن  َتبع  به 
که  هرچند  باشد.  دالور  رزمندگان  جان فشانی های 
و  اثرگذارتر  وسیع تر،  بسیار  مقدس  دفاع  هنر  گسترة 

ماندگارتر است.
ضمن تشکر از همت پژوهشگران فرش های جنگی، 
آقای دکتر اردشیر صالح پور و خانم سپیده وزیری، بر 
این نکته می توان تأکید کرد که از منظر جامعه شناسی و 
مردم شناسی هنر نمونه های زیادی در چهار گوشة کشور 
نقطه عزیمت  و  مبنا  که می تواند  دارد  وجود  خودمان 
برای کارهای پژوهشی باشد. بی تردید در راهنمایی و 
راهبری دانش آموزان، نقش دبیران و مدرسان هنر برای 

دست ورزی های پژوهشی بسیار مؤثر است.
توجه به تصاویر فرش های جنگی و سیر تطور آن ها 
برای درک بهتر این گونة هنری از فرش افغانستان به 

درک بهتر پژوهش کمک می کند.
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• کارشناس ارشد تصویرسازی از دانشکدة هنر و 
معماری تهران 

• کارشناس تصویرسازی از دانشگاه اصفهان

• تصویرساز، مدیر هنری،کریتیور، گرافیست 
دیزاینر و مدرس هنر با ده سال سابقة تدریس در 

هنرستان، آموزشکده و دانشگاه فرهنگیان
• همکاری با سازمان چاپ ونشر کتب درسی 

ایران دركتاب فارسی پنجم دبستان وکتاب 
فتوگرافیک، بخش تصویرگری

• تألیف مشترک کتاب هنر پارچه سازی 
)Textile Art(

• همکاری با انتشاراتي هاي یساولی، امیرکبیر، 
منادی تربیت، نسل نواندیش، ژیماژ، حوزة هنری، 

سازمان زیباسازی شهرداری تهران و اصفهان، 
دانشکده ادبیات کرمان، سازمان ملی استاندارد و 

سازمان مطالعات ایران
• همکاری با مؤسسة خانة فرهنگ های جهان، 

آلمان
• همکاری با نشریة بین المللی چاپار، آلمان

• همکاری با انتشارات المهدی، لبنان 
 ،Advocate Art همکاری با آژانس هنری •

انگلستان 
• همکاری با مؤسسة Director house، آلمان  
 )AVA Foundation( همکاری با بنیاد آوا •

استرالیا 
• مدیرهنری نخستین فستیوال ادبیات آلمانی در 

ایران توسط انجمن ایران و اتریش
• مدیر مسئول بخش تجسمی گروه بین المللی 

جیران

عطیـــــه ضیـــــغـمی
بجنوردـ  1366

معلمان هنرمند
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• طراح ارشد گرافیک و مدرس دانشگاه
• مدیرگروه گرافیک دانشکاه فنی وحرفه ای اردبیل از سال 1386 تا 1394 و ...

• عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیرة خانة هنرمندان استان از سال 1393
• عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از سال 1386  

• عضو صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان 
کشور از سال1386

• عضو و مؤسس انجمن علمی معلمان هنر استان اردبیل از سال 1385
• عضو مؤسسة توسعة هنرهاي تجسمي از سال 1384

• عضو هیئت موسس گروه تئاتر عروسکی»اویون« از سال 1379 
• رتبة اول دهمین سوگوارة بین المللی پوسترهای عاشورایی، تهران، آبان ماه 

1395
• رتبة اول شانزدهمین جشنوارة پرسش مهر، سالن کنفرانس اسالمی، تهران، 

تیرماه 1395
كشور،  فني وحرفه اي  تجسمی  هنرهای  جشنوارة  شانزدهمین  اول  رتبة   •

زنجان، 1394
به  ا...« فیلمی  بین المللی نگارش »محمد رسول  • تقدیرشده در جشنوارة 

کارگردانی مجید مجیدی، تهران، 1392
• برگزیدة سیزدهمین جشنوارة هنرهای تجسمی کشور، گرگان، سال 1389

• تقدیرشده در نخستین همایش معلمان هنرمند و مؤلف، اردبیل، 1386
• برگزیدة دوم بخش گرافیک رایانه، پنجمین جشنوارة باغ بسم ا...، تهران، 

1384
• برگزیدة جشنوارة معلمان هنرمند، تهران، 1383  

• برندة لوح افتخار و نفر اول طراحي پوستر »نمایش جریره« اردبیل، 1381
• برگزیدة بخش پوستر، جشنوارة تئاتر استاني »نمایش چنبرنشین«، اردبیل، 

 1380
• برگزیدة بخش عکس، مجمع سراسري هنرمندان، تهران، 1378 

• برگزیدة بخش پوستر، جشنوارة کشوري تئاتر»نمایش فدیه« تهران، 1378 
• برگزیدة بخش پوستر، جشنوارة منطقه اي تئاتر »نمایش فدیه« تبریز، 1378 
• برندة لوح افتخار بخش پوستر، جشنوارة هنرهاي تجسمي کشور یادمان 

استاد پیرنیا، یزد، 1377 
• برگزیدة بخش پوستر، دهمین جشنوارة هنرهاي تجسمي جوانان کشور، 

ارومیه، 1376 
جوانان  تجسمي  هنرهاي  جشنوارة  هشتمین  پوستر،  بخش  برگزیدة   •

کشور،کرمان، 1374 
• تقدیرشده در بخش پوستر، هفتمین جشنوارة هنرهاي تجسمي جوانان 

کشور، مشهد، 1373

حجـــــت مجــــــــرد
اردبیل - 1352 



طراحی فرش و گلدوزی 
با کمک نرم افزار

اشاره
هنر به عنوان تجّلی باورهای جامعه از وجوه تمایز انسان با سایر موجودات است و می تواند به عنوان یکی از بارزه های هویت و 

به ویژه هویت فرهنگی و معنوی، موجب رشد و ارتقای تمدن و فرهنگ جوامع مورد توجه قرار گیرد )سند برنامة درسی ملی : 
26(. استفاده از هنر و قالب های هنری مناسب ترین طریق بازنمایی تجربیات غنی از احساس و عواطف انسانی است. با توجه به 

کارکردها و جهت گیری های این حوزه از جمله ایجاد شورونشاط، پرورش حواس، قدرت تخیل، خالقیت، درک و بیان احساسات 
به زبان هنر و ... در دانش آموزان )همان( و با عنایت به اهمیت این موضوع در مبانی سند تحول بنیادین از جمله راهبرد کالن: 
بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی )هدف های کالن 
3، 2، 7، 5، 1(1، در این مقاله به معرفی یک نرم افزار کاربردی جهت طراحی فرش و گلدوزی توسط معلمان و دانش آموزان در 

راستای اهداف درس هنر پرداخته می شود.

کلیدواژه ها: نرم افزار طراحی فرش و گلدوزی، آموزش هنر، طراحی با نرم افزار

مصطفی سهرابلو
دبیر شهرستان بیجار

تصویر 1

معرفی نرم افزار
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PC Stitch نرم افزار
در فرایند فعالیت های یادگیری و تولید اثر هنری، با ایجاد شرایط تصمیم گیری و حل مسئله، مهارت 
رویارویی با مسائل و مشکالت، درک صحیح رویدادها و پدیده ها با تکیه بر عواطف، امکان ابراز احساسات، 
افکار، ایده ها، دریافت های شخصی، پرورش قّوة خیال )تخیل(، خالقیت و وجة فردی دانش آموز، از طریق 
 PC به کارگیری حواس مختلف در قالب های متنوع هنری فراهم می شود )همان: 27(. ازین روی نرم افزار
Stitch با امکانات و محیط مناسبی که دارد می تواند در پرورش تخیل و همچنین به کارگرفتن حواس 

دانش آموزان و رشد توانایی های هنری آنان تأثیر زیادی داشته باشد.
این نرم افزار عالوه بر طراحی فرش و گل دوزی، برای تبدیل تصاویر دیجیتالی به طرح های شماره دوزی یا 

کوبلن2 نیز کاربرد دارد. از ویژگی های نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. امکان طراحی آسان بروی صفحة مدرج و شطرنجی با ابزارهای مختلف و با حرکات ماوس رایانه )تصویر 

1( از مسیر زیر:
 1. File-New-Pattern properties-Ok

یا
Tools-Pattern Properties-Ok

2. امکان نوشتن متن در طرح ها با داشتن بیش از 50 فونت در خود برنامه در بخش Text )تصویر 2( که 
از مسیر زیر قابل دسترسی است:

2. Tools-Text

تصویر 2

3. امکان تبدیل عکس های شخصی و دیجیتالی به الگوهای آماده: بعد از واردکردن عکس های دلخواه خود 
به محیط برنامه و در صورت لزوم اعمال تغییرات در بخش های آن، می توان آن تصویر را به عنوان الگو برای 

استفاده های بعدی از مسیر زیر و طبق تصویر ذخیره نمود )تصویر 3(.
3. File-Export-To PC Stitch File/To Image File-yes-save

 

تصویر 3
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4. امکان ایجاد قاب های زیبا برای طرح ها )تصویر 4( از مسیر زیر:
4. View-Panels-View Borders-Borders

 

تصویر 4

قابل تغییر و دست کاری  زیادی  با دقت  مانند خط کش  ابزارهایی  با کمک  نیز  قالب ها  و  همة طرح ها 
می باشند.

5. دارا بودن بیش از 2000 طرح آماده و دسترسی به کتابخانه3 طرح ها:
از طریق کتابخانه می توان به طرح های آماده در موضوعات مختلف و دسته بندی شده دسترسی داشت و 

همچنین تغییرات خالقانه ای در آن ها ایجاد نمود )تصویر 5( که از مسیر زیر قابل دسترسی است:
5. View –Panels-Library

 

تصویر 5

6. امکان استفاده از سمبل ها4 و نمادهای مختلف در طراحی )تصویر 6( از طریق مسیر زیر در برنامه:
6. View-Panels-Symbols

 

تصویر 6
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7. ابزارهای کامل طراحی مانند برش، کپی و چسباندن، چرخش، 
همة  از  پشتیبانی  و  اینچ  و  سانتی متر  به  اندازه  فرمت  تغییر 
فرمت های گرافیکی و تصویری و ... برای مثال در تصویر زیر، طرح 
پرنده سمت چپ )شمارة 1( با کلیک راست روی آن، با تصویر 
زمینه ادغام شده است درحالی که طرح سمت راست )شمارة 2( 

روی تصویر قرار گرفته است )تصویر 7(.
دسترسی به امکانات مذکور در شمارة 7 از طریق مسیر زیر ممکن 

است:
7. View-Panels-Palette 

یا
Tools-Palette Tools

 

تصویر 7

می توان طرح ها را به اشتراک گذاشت و همچنین از طرح های به 
اشتراک گذاشته شدة دیگري استفاده نمود.

در پایان الزم به ذکر است که نرم افزارهای آموزشی و کاربردی 
مورد  آموزش  و  تدریس  در  مفیدی  ابزارهای  به عنوان  می توانند 
استفادة معلمان و دانش آموزان قرار گیرند. نرم افزار معرفی شده در 
این مقاله با داشتن امکانات و ابزارهای متنوع و کاربری ساده اش، 
در پرورش خالقیت هنری و ایجاد طراحی های متنوع دانش آموزان 

و یادگیری بهتر آنان کمک خواهد نمود.

پي نوشت ها
1. سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی آذرماه 1390

2. سند برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ایران
3. Library
4. Symbols
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 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى 

به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هــاى رشــد عمومــى و تخصصــى، بــراى معلمــان، مديــران، مربيــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرايى مــدارس، دانش جويان دانشــگاه فرهنگيان 
مى شــود.  منتشــر  و  تهيــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدايى   رشد تكنولوژى آموزشى   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســالمي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســى 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنى 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعى  رشــد آموزش تاريخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش رياضى   رشــد آموزش فيزيك 
 رشــد آموزش شــيمى  رشــد آموزش زيست شناسى  رشــد مديريت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنى و حرفــه اى و كار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانى

 رشد آموزش برهان متوسطه دوم 

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله هاى دانش آموزى 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هاي بزرگسال عمومي

 هزينة اشتراك ساالنه مجالت عمومى رشد (هشت شماره): 450/000 ريال
 هزينة اشتراك يك سالة مجالت تخصصى رشد (سه شماره): 220/000 ريال

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن بازرگاني: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجالت  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستى:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 

   اگر قبًال مشترك مجله رشد بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجالت رشد به دو روش زير:
الف. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سايت و سفارش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.
ب. واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمايش كد 395 در وجه شركت افست و ارسال فيش بانكي به 
همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار 

به شمارة 88490233.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حمايت از كاالي ايراني
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گنبد قابوس، واقع در استان گلستان، برج بلند و زیبایی 
است که شهر گنبد قابوس، در پیرامون آن شکل گرفته 
است و در واقع نام خود را به این شهر بخشیده است. این 
شهر پایتخت پادشاهان آل زیار، بوده است. قدمت این برج یا 
بنا به سدة چهارم هجری )سال 375 هجری خورشیدی( و 
زمان پادشاهی کاووس پور وشمگیر بازمی گردد.

این بنا بلندترین برج تمام آجری جهان است. ارتفاع بنا به 
همراه پی آن ۷۲ متر است و بر روی تپه ای به ارتفاع پانزده 
متر قرار گرفته است.

این برج شامل دو بخش است: 1. پای بست بنا و بدنه. ۲. 
گنبد مخروطی.

بدنة گرد بیرونی گنبد کاووس دارای ۱5 َتْرک یا دندانة نود 
درجه است؛ همانند ستارة ده پر. این ترک ها از پای بست بنا 
آغاز و تا زیر سقف گنبدی ادامه می یابد و میان این ترک ها 
با کوهه ای آجری پر شده است. گنبد مخروطی بنای برج در 
بلندای ۳۷ متری قرار دارد.

این گنبد دو پوسته است و 18 متر ارتفاع دارد. گنبد درونی 
مانند گنبدهای خاکی به شکل نیم تخم مرغی و از آجر 
معمولی است و پوستة بیرونی با آجر دنباله دار.

بلندای این گنبد مخروطی 18 متر است و در بدنة شرقی 
روزنه ای جای داده شده که بلندای آن یک متر و نود 
سانتیمتر است. ورودی بنا در گوشة جنوبی آن است که 
۱/5 متر پهنا و 5/55 متر بلندا دارد. سردر این درب، 
طاق نیم گردی است که مقرنس کاری شده است. محققان 
معماری این طاق را از نخستین نمونه های مقرنس کاری 
می دانند.

دو کتیبه به خط کوفی، کمربندوار، بدنة بنا را تزیین 
کرده است که یک سوی آن در 8 متری پای آن و دیگری 
باال در زیر گنبد مخروطی قرار دارد. این کتیبه ها ساده 
و آجری، برجسته و خوانا هستند و دورتادور آن ها، قاب 
مستطیل شکلی از آجر قرار دارد.

ویژگی بنا
چیزی که موجب امتیاز این بنای تاریخی بر بناهای مشابه 
شده است سازة بی نقص آن است که این برج را در زمرة 
بهترین آثار مهندسی تاریخ بشر قرار داده است. این امتیاز 
در یک نظرسنجی بین المللی که بین معماران مشهور جهان 
برگزار شده به برج گنبد داده شده است. این برج فقط از 
آجر ساخته شده و هیچ گونه استوارکننده ای ندارد و در 
طول عمر بیش از هزارساله اش حتی با تحمل دو زمین لرزة 
شدیدتر از ۶ ریشتر، همچنان استوار و پابرجا است.

میل گنبد که در میان آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود، 
پس از سال ها در همایش سی وششم یونسکو، در زمرة 
میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شد.

گنبد قابوس
بلندترین برج تمام آجری جهان
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خواص تصویری حروف و 
نشانه نوشته

محمدعلی فرزبود؛ 
مدرس هنر آذربایجانی

هر مسافر  یک عکاس است!
نخستین مرکز رسمی آموزش 
هنرهای سنتی در دورة ي معاصر


